
             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

i 

 

 
 

 
 

 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

 

 

 

 

DOĞU KARADENİZ  

II. ORGANİK TARIM KONGRESİ 

 
06-09 Ekim 2015  

Pazar/RİZE 

 

 

 

 

BİLDİRİ KİTABI 

2016 

https://www.caykolik.net/caykur-114-3


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

ii 

 

 
 

 
 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

 

 

 

 

DOĞU KARADENİZ  

II. ORGANİK TARIM KONGRESİ 
 

06-09 Ekim 2015  

Pazar/RİZE 

 

 

BİLDİRİ KİTABI 

 

 

 

 

 

Yayımlanan makalelerden kaynaklanan her türlü sorumluluk yazara aittir. 

 

 

 

Basım Yılı: 2016 

 

https://www.caykolik.net/caykur-114-3


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

iii 

 

ÖNSÖZ 

Gıda güvenliği ve güvencesi, ülkelerin stratejik öneme sahip konuları arasında yer 

almakla beraber aynı zamanda temel insanlık hakkıdır. Bu nedenle, ana hedef, tarımsal 

ürünlerin ve gıdaların uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, tüketiciye kaliteli ve 

güvenli gıdaların sunulması, halkın doğru ve sağlıklı beslenmesi olmalıdır. Tüketici 

taleplerinde güvenilir gıdaların tercih edilmesi yönünde önemli değişikliklerin olduğunu 

memnuniyetle görmekteyiz. Tüketiciler günümüzde,  alacağı ürünün insan sağlığına uygun ve 

güvenli üretildiğinden emin olmak istemekte ve bu şekilde üretilen ve üretildiğine inandığı 

ürünleri tercih etmektedir.  

Kamu oyununda yakından bildiği gibi, ekolojik dengenin korunması ve hızla artan 

dünya nüfusunun sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için toprak ve su kaynaklarının 

rasyonel kullanılması ve geliştirilmesi de önemlidir. Ülkemizde, ekolojik dengenin korunarak, 

tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, tüketiciye güvenilir ve kaliteli ürünlerin sunulması 

amacıyla organik ürünlerin üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılarak, organik tarımsal üretim 

ve pazarlamanın düzenlenmesi ve geliştirilmesi ülkesel bir hedef haline gelmiştir. Bu 

hedeflere yönelik olarak “Organik Tarım Kanunu” 2004 yılında yayımlanmış ve yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu düzenlemelerle birlikte organik sektörde çok ciddi gelişmeler yaşanmış 

olup, 1980’li yıllarda geleneksel ürünlerin organik olarak üretilmesine sınırlı sayıda çiftçi ile 

başlayan organik tarım sektörü, son yıllarda yaş meyve ve sebzeden tarla bitkilerine, 

hayvancılıktan su ürünlerine, işlenmiş ürünlerden tekstile ve agro-eko turizme kadar birçok 

alanda gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Organik tarım konusunda bütün paydaşları biraraya getirmek suretiyle, bilgi 

alışverişinde bulunmak ve bu alanda yapılan son güncel çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak 

adına 2. Doğu Karadeniz Organik Tarım Kongresini 06-09 Ekim 2015 tarihleri arasında 

ülkemizin ve Doğu Karadeniz Bölgesinin cennet köşelerinden birisi olan Rize ilimizde 

düzenledik. 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve üniversitelerinden yoğun talebin olduğu bu 

kongreye katkı sunan başta kongre düzenleme ekibi ve üniversitem olmak üzere herkese 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. Organik tarım konusunda ülkemizi ve ilgili paydaşları 

bilgilendirecek nice kongrelerde buluşmak üzere. 

 

Prof. Dr. Fatih SEYİS 

      Kongre Başkanı 
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TÜRKİYE’DE VE DOĞU KARADENİZ’DE ORGANİK TARIM 

Vildan KARAARSLAN
1
 

1
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Özet  

Organik tarım sözleşme esasına dayanan, mevzuatın izin verdiği girdiler kullanılarak üretilen, 

üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve kayıtlı olup sertifikalandırılan bir üretim sistemidir. Organik 

tarım tüketicilere sağlıklı gıda sunmanın yanında gelecek nesillere yaşanabilir çevreyi miras olarak bırakmayı 

hedef edinmiş bir üretim şeklidir.  

Organik tarımla ilgili faaliyetler 2003 yılından itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde mevzuatı ile birlikte yürütülmektedir. Organik tarımsal faaliyetler 2004 

yılında yürürlüğe giren 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” ve 2005 yılından beri yürürlükte olan ve Avrupa 

Birliği mevzuatı ile uyumlu “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 

çerçevesinde yürütülmektedir. Bakanlık organik tarımı yaygınlaştırma ve geliştirmek amacıyla eğitim, yayım, 

destekleme faaliyetlerinde bulunmakta ve projeler geliştirerek uygulamaktadır. Türkiye’nin her bölgesinde 

organik tarımsal faaliyet yapılmakta olup 71.472 çiftçi ile 842.216 ha alanda 208 çeşit ürün üretilmektedir. 

Karadeniz Bölgesinde de organik tarım yapılmakta olup alan olarak %4,9, çiftçi sayısı olarak %24,1 lik bir paya 

sahiptir. Organik bitkisel üretim geliştikçe organik hayvancılıkta yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Toplam tarım alanı içinde organik tarım yapılan alan % 2,2 seviyesinde olup 2023 yılına kadar % 5’e 

çıkarmak, ihracatı ve iç tüketimi artırmak hedeflenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bakanlık, Organik Tarım 

ORGANIC FARMING IN TURKEY AND EAST BLACK SEA REGION 

 
Abstract 

Organic farming is a production system that based on agriculture contract and produces only by using 

inputs allowed by the legislation and its every stage is controlled, recorded and certified. Organic farming is a 

type of production that aims to present healthy foods to organic farming consumers and to legate a habitable 

environment for the next generations.  

All activities related to organic farming have been carried out by Ministry of Food Agriculture and 

Livestock General Directorate of Plant Production with its legislation since 2003. Organic agricultural activities 

have been carried out under the provisions of “Organic Farming Law” No 5262 that entered into force in 2004 

and “Regulation on Principles and Application of Organic Farming” that have been in force since 2005 and that 

complies with AB Legislation. Ministry has carried out activities like training, publication and support to 

develop and extend organic farming. In every region of Turkey organic agricultural activities is made and 208  

type products are produced in 842.216 hectare field with 71.472 farmers. In the Black Sea region, organic 

farming is being carried out and shares 4.9% of area and 24.1% farmers. While organic plant production has 

improved, organic animal production has started to extend.  

 Organic farming area in total cultivated area is 2,2 % and it is aimed to increase it to 5% until the year 

of 2023  and to increase export and domestic consumption.  

Key words: Ministry, Organic Farming 

GİRİŞ 

Ülkemizde organik tarım, 1984-1985 yıllarında ithalatçı firmaların geleneksel 

ürünlerimize göstermiş olduğu talepler doğrultusunda başlamıştır Geleneksel ürünler başta 

olmak üzere başlangıçta 8 ürüne yönelik yapılan organik üretim, günümüzde 208 ürün 

çeşidine ulaşmıştır. Karadeniz Bölgesi de dahil tüm coğrafik bölgelerde organik tarım 

yapılmaktadır. 

 Bu çerçevede organik tarımın amacı; üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm 

aşamaları ulusal ve uluslararası geçerliliği olan kurallara göre yapılan organik tarım faaliyeti 

sonucu elde edilen organik ürünleri, kurallara uygunluğu kontrol edilerek uygunluğu 

durumunda sertifikalandırılarak tüketici güvenini sağlamaktır. 
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 Organik tarım sözleşmeli, planlı, her aşaması kayıt altına alınmış, tarladan tüketiciye 

ulaşıncaya kadar kontrollü, sertifikalı, karşılıklı güven esasına dayanan bir sistemdir. 

 

Mevzuat çalışması 

 Organik tarımla ilgili ilk yönetmelik 1994 yılında,  değişikliği 1995’de yapılmıştır. 

“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 2002 de yayımlanmış, 

değişikliği de 2003 yılında yapılmıştır. Organik tarım faaliyetleri 2003 yılında Tarımsal 

Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü çatısı altında bir kurumsal yapıya kavuşturulmuştur. 

 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Kanun ile tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin 

üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemek amaçlanmıştır. 

 Ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik 

tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin 

usul ve esasların belirlendiği  “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik”  ise 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 Bakanlık 2005, 2009 ve 2011 yıllarında Genelge yayınlayarak Tarım İl Müdürlükleri 

bünyesinde kurulan Organik Tarım Birimlerinin Görev ve Yetkileri tanımlamıştır 

 AB mevzuatındaki değişiklikler yakından takip edilmekte olup, Ülkemizin AB’ne 

ihracat yapacak üçüncü ülkeler listesine girmek amacıyla müracaatı bulunmaktadır.  

 AB nin 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğü AB nin 2092/91 (EEC) Konsey Tüzüğünü 

Ocak 2009 tarihinde yürürlükten kaldırmıştır. 889/2008 Nolu Konsey Tüzüğü uygulama 

kurallarını içermekte olup, 2010 yılında güncellenen ve revize edilen yönetmelik AB 

mevzuatı ile uyumludur. 

 

Kurumsal Yapı 

 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu konuda Bakanlık 

içerisinde sorumlu birim ise Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İyi tarım 

Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı’dır.  

 Bakanlık bünyesinde Organik Tarım Komitesi (OTK) ve Organik Tarım Ulusal 

Yönlendirme Komitesi (OTUYK)   kurulmuştur. Organik tarım faaliyetlerinin denetiminin 

daha etkin yürütülmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri bünyesinde, 

Organik Tarım Birimleri (OTB) oluşturulmuştur. 5262 Sayılı Kanunun uygulanmasında, 

organik tarım faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri, Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarca yapılmakta olup halen 31 kuruluş 

kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.  

 

BULGULAR 

Üretim 

 Organik tarım uygulamalarında ülkemiz için başlangıç olarak kabul edilen 1985 

yılında sadece ihracata yönelik talepler doğrultusunda 8 ürüne yönelik yapılan üretim 

günümüzde 208 ürüne ulaşmıştır.   Ülke genelindeki organik bitkisel üretim verileri Tablo 1 

de verilmiştir. 
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Tablo 1. Organik Bitkisel Üretim (Geçiş süreci dahil) 

  

Ürün 

Sayısı 

Çiftçi 

Sayısı 

Yetiştiricilik 

Alanı  (ha) 

Doğal 

Toplama 

Alanı(ha) 

Toplam  

Alan(ha) 

Üretim  

Miktarı 

(ton) 

2002 150 12.428 57.365 32.462 89.827 310.125 

2014 208 71.472 491.977 350.239 842.216 1.642.235 

% Değişim 

(2002-2014) 
39 475 758 979 837 430 

Kaynak: OTBİS Kayıtları 

 

Doğu Karadeniz illerindeki organik bitkisel üretim verileri Tablo 2 de verilmiştir. 

 

Tablo. 2 Doğu Karadeniz illerindeki Organik bitkisel Üretim 

İller Yıllar Çiftçi sayısı 
Üretim 

alanı(ha) 

Toplam Üretim 

(ton) 

Artvin 
2010 971 3.064 5.674 

2014 1.569 1.922 5.540 

Bayburt 
2010 232 2.688 4.118 

2014 206 2.009 9.672 

Giresun 
2010 53 97 124 

2014 27 169 158 

Gümüşhane 
2010 109 903 14.821 

2014 36 1.365 3.292 

Rize 
2010 1.286 402 3.299 

2014 9.849 4.505 24.712 

Ordu 
2010 456 2.018 2.867 

2014 626 2.767 5.157 

Trabzon 
2010 262 456 930 

2014 1.019 1.127 1.957 

Ülke genelindeki organik hayvancılık verileri Tablo 3 de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Organik ve geçiş sürecindeki hayvan varlığı (adet). 

 
Çiftçi sayısı 

Büyük baş 

(adet) 

Küçükbaş 

(adet) 

Kanatlı 

(adet) 

22000055 66 11..995533 1100..006666 889900 

2014 290 12.550 43.424 769.289 

% Değişim 

(2005-2014) 
4.733 543 331 86.337 

 Kaynak: OTBİS Kayıtları 
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Ülke genelindeki organik arıcılık verileri Tablo 4 de verilmiştir. 

 

   Tablo 4. Organik ve geçiş süreci arıcılık göstergeleri.  

Yıllar Çiftçi sayısı Kovan varlığı(Adet) Üretim miktarı *(ton) 

2005 370 50.486 573 

2006 188 33.278 640 

2007 241 31.183 497 

2008 281 27.380 181 

2009 465 25.531 206 

2010 416 27.957 208 

2011 754 72.659 221 

2012 750 92.142 517 

2013 750 95.178 344 

2014 533 59.025 280 

  Kaynak: OTBİS Kayıtları 

 *sadece organik üretimi ifade etmektedir. 

 

Doğu Karadeniz illerindeki organik hayvancılık (Arıcılık dahil) verileri Tablo 5 de verilmiştir. 

 

  Tablo. 5 2013 ve 2014 yılında Doğu Karadeniz illerinde organik hayvancılık(Arıcılık 

dahil)  

 2013 yılı 2014 yılı 

 
Arıcılık Büyükbaş Küçükbaş Arıcılık 

Büyükba

ş 
Küçükbaş 

Artvin 

72 çiftçi 

6.512 kovan 

- - 64 çiftçi 

6.256 

kovan 

- - 

Bayburt 
3 çiftçi 

576 kovan 

- 7 çiftçi 

3.227 hay. 

3 çiftçi 

700 kovan 

- 8 çiftçi 

6.692 hay. 

Giresun 
2 çiftçi 

130 kovan 

- - - - - 

Gümüşhane 
2 çiftçi 

130 kovan 

8 çiftçi 

1.201 hay. 

- 7 çiftçi 

547 kovan 

5 çiftçi 

954 hay. 

- 

Rize 

95 çiftçi 

3.125 kovan 

- - 119 çiftçi 

3.785 

kovan 

- - 

Ordu 

7 çiftçi 

2.222 kovan 

- - 9 çiftçi 

4.708 

kovan 

- - 

Trabzon 

9 çiftçi 

2.303 kovan 

- - 15 çiftçi 

4.201 

kovan 

- - 
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Dış Ticaret 

 İhracat ürünlerimiz konvansiyonel ihraç ürünlerinde de olduğu gibi geleneksel 

ürünlerimiz olup, başta incir ve incir ürünleri, fındık ve fındık ürünleri, kayısı ve ürünleri, 

meyve suları ve dondurulmuş meyveler, kuru üzüm ile pamuk ve tekstil ürünleri yer 

almaktadır. Bunları, tıbbi aromatik bitkiler ve bakliyat ürünleri takip etmektedir. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri en önemli ihracat yaptığımız ülkeler konumundadır. 2014 yılında 

en çok ihracat yapılan ülkeler Tablo 6 de verilmiştir. 

 

  Tablo.6. 2014 Yılında En Çok İhraç Edilen Ülkeler 

Ülke Miktar (Ton) Tutar ($) % $ 

ALMANYA 3.335 19.248.646 24,4 

BİRLEŞİK DEVLETLER 3.783 19.053.760 24,2 

FRANSA 1.489 8.507.402 10,8 

HOLLANDA 1.254 7.075.308 9,0 

İSVİÇRE 1.191 6.217.360 7,9 

BİRLEŞİK KRALLIK 998 4.446.227 5,6 

İSVEÇ 809 4.360.203 5,5 

İTALYA 390 2.775.607 3,5 

JAPONYA 297 1.910.147 2,4 

DANİMARKA 250 1.201.498 1,5 

AVUSTRALYA 211 1.038.758 1,3 

BELÇİKA 137 471.784 0,6 

TOPLAM 14.143 76.306.700 96,9 

  *Kaynak Ege İhracatçı Birlikleri Yukarıda yer alan veriler, ihracatçı firmaların ihracat esnasında “organik” 

olarak beyan ettikleri partilere ait olup, gerçekleşen ihracat verilerinin tamamını yansıtmamaktadır. 

 

2014 yılında en çok ihracat yapılan ürünler Tablo 7 de verilmiştir. 

 

                 Tablo.7. 2014 Yılında En Çok İhraç Edilen Organik Ürünler 

Ürün Miktar(Ton) Tutar ($) % Ton % $ 

İncir ve İncir Ürünleri 4.524 21.626.691 29,09 27,5 

Fındık ve Fındık Ürünleri 1.642 17.046.378 10,56 21,6 

Kuru Üzüm 4.119 13.557.823 26,48 17,2 

Kayısı ve Kayısı Ürünleri 1.975 11.102.466 12,70 14,1 

Meyve ve Meyve Ürünleri 1.292 8.595.480 8,31 10,9 

Pamuk ve Tekstil Ürünleri  132 1.814.432 0,85 2,3 

Antep Fıstığı 22 854.089 0,14 1,1 

Mercimek ve Çeşitleri 365 709.020 2,35 0,9 

Kebere 76 604.698 0,49 0,8 

Buğday ve Buğday Ürünleri 845 364.871 5,44 0,5 

Sebze ve Sebze Ürünleri 56 347.835 0,36 0,4 

Ceviz 22 343.069 0,14 0,4 

Toplam 15.072 76.966.852 96,9 97,7 

Genel Toplam (Diğerleri Dahil) 15.553 78.779.537 100 100 

  Kaynak Ege İhracatçı Birlikleri Yukarıda yer alan veriler, ihracatçı firmaların ihracat esnasında “organik” 

olarak beyan ettikleri partilere ait olup, gerçekleşen ihracat verilerinin tamamını yansıtmamaktadır. 
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Destekler 

 Organik tarım destekleri 2005’dan itibaren Doğrudan Gelir Desteğine ilave destek 

ödenmesi şeklinde sağlanmıştır. DGD’nin uygulamadan kaldırılmasıyla birlikte organik tarım 

destekleri alan bazlı olarak devam etmektedir. Organik bitkisel üretim yapan üreticilere 2008 

yılından itibaren ayrı destek ödemesi yapılmıştır. 

2011 yılından itibaren organik hayvancılık destekleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca 

ÇATAK kapsamında çiftçilere destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ziraat Bankasınca organik 

tarımsal ürünleri ve girdileri üreten müteşebbislere düşük faizli selektif kredi imkânı 

sağlanmaktadır. 

Yıllar itibarıyla organik bitkisel üretime verilen destekler Tablo 8 de verilmiştir. 

  

Tablo 8. Organik tarım destekleme ödemeleri (bitkisel üretim) 

 Çiftçi sayısı 
Desteklenen 

alan (da) 

Birim Destek Tutarı 

TL/da 

 Destek tutarı 

(TL) 

2005 1.042 43.758 3 131.275 

2006 1.536 117.188 3 351.564 

2007 1.615 130.746 5 653.732 

2008 5.467 368.582 18 6.634.464 

2009 4.976 351.825 20 7.036.000 

2010 23.575 2.423.983 25 60.599.577 

2011 28.045 2.711.899 25 67.797.485 

2012 26.763 2.516.068 
Tarla 10 

Meyve sebze 35 
37.495.564 

2013 32.037 2.966.847 
Tarla 10 

Meyve sebze 70 
68.354.404 

2014 38.290 3.153.885 
Tarla 10 

Meyve sebze 70 
86.886.813 

 Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

  

Yıllar itibarıyla Doğu Karadeniz’de de organik bitkisel üretime destek verilmiştir. 

Yıllar itibarıyla organik hayvancılık destekleri Tablo 9 da verilmiştir. 

         Tablo 9. Organik hayvancılık destek ödemeleri 2011-2014 

 Hayvan sayısı 

(Büyükbaş-küçükbaş) 
Kovan sayısı Toplam destek (TL) 

2011 1.409 1.344 142.637 

2012 4.008 41.282 414.710 

2013 38.332 11.498 968.750 

2014 12.073 19.697 775.815 

  Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 

Projeler 

 Organik tarıma ilginin artırılması, yaygınlaştırılması ve AB mevzuatı ile uyumun 

sağlanması amacıyla kamu eliyle bazı projeler geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Bu projeler;  
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 1) Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi,  

 2) Avrupa Birliğinin strateji raporunda hassas bölgelerde organik tarım yapılması 

önerili doğrultusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen baraj havzalarında 

organik tarımsal üretim projesi,  

 3) Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde 

değerlendirilerek tarımsal üretimin arttırılması, adalarda iskân edilmiş ve iskân edilecek çiftçi 

ailelerinin gelir düzeylerini yükselterek faal ve yerleşik bir nüfusun oluşturulması amacıyla 

yürütülen Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskân Projesi, 

4) Bakanlığımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu 

Başkanlığı arasında “İl Özel Çevre Koruma Alanlarında İyi Tarım Uygulamaları” konusunda 

19 Şubat 2008 tarihinde imzalanan protokolde14 Ekim 2010 tarihinde kapsam değişikliği 

yapılarak organik tarım ilave edilmiştir. “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Organik Tarım ve 

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Doğu Karadeniz 

illerinde yürütülen projeler tablo 10 da verilmiştir. 

   

Tablo. 10 Doğu Karadeniz illerinde yürütülen projeler. 

İLLER PROJELER 2013 PROJELER 2014 

ARTVİN 
Organik Kiraz Geliştirme Projesi 

Organik Arıcılık Projesi 

Organik Tarımın Geliştirilmesi 

Eğitim Projesi 

BAYBURT Organik Tarım Eğitim Projesi 

Organik Yem bitkileri Yetiştiriciliği 

Projesi 

Organik Koyunculuk Projesi 

GİRESUN 
Organik Dut Yetiştiriciliği Projesi 

Organik Kivi Yetiştiriciliği Projesi 

Organik Dut Yetiştiriciliği Projesi 

Organik Kivi Yetiştiriciliği Projesi 

GÜMÜŞHANE 
Tarla Bitkileri Eğitim Projesi 

Organik Arıcılık Projesi 

Tarla Bitkileri Eğitim Projesi 

Organik Arıcılık Projesi 

RİZE 

Organik Maviyemiş Yetiştiriciliği 

Projesi 

Organik Arıcılık Projesi 

Organik Kivi Yetiştiriciliği Projesi 

Organik Arıcılık Projesi 

ORDU 
Organik Fındık Yetiştiriciliği 

Projesi 

Organik Fındık Tarımın 

Yaygınlaştırılması Projesi 

TRABZON 

Organik Fındık Üretimini 

Geliştirme Eğitim Projesi 

Organik Mavi yemiş Üretimi 

Projesi 

Organik Maviyemiş Üretimi Projesi 

 

Bakanlıkça Organik Tarım Stratejik  Planı ve Organik Tarım Eylem Planı 

hazırlanmış ve 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 5 gelişme ekseninde ve 28 

eylemde faaliyetler yürütülmektedir. Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

kontrol ve denetime yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi, istatistiki alt yapı dahil 

izlenebilirliğin iyileştirilmesi, eğitim ve yayım hizmetlerinin geliştirilmesi, kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi faaliyetleri yer almaktadır. 
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Denetim faaliyetleri 

 Bakanlık tarafından yetki verilen yetkilendirilmiş kuruluşların denetimleri periyodik 

olarak yapılmaktadır. Gerektiğinde Bakanlığımızın taşra teşkilatındaki organik tarım birimi 

elemanlarının yaptığı denetimlere iştirak edilmektedir. 

 

Eğitim ve yayım faaliyetleri 

 Organik Tarım ile ilgili görevlerin 2003 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından 

yürütülmesi ile düzenli olarak İl Müdürlüklerinde görev alacak personelimizin eğitimlerine 

başlanmıştır. Bu itibarla toplam 3.344 kişi eğitilmiş 2.405 organik tarım birimi elemanına 

kimlik verilmiştir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının kontrolör ihtiyacını karşılamak 

amacı ile 206-2014 yılları arasında Organik Tarım Kontrolörü eğitimi düzenlenmiş 478 

personel eğitilmiştir. 

 Üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla 5000 adet broşür ve 20.000 adet liflet 

bastırılarak dağıtılmıştır. Üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla basına yazılı ve 

sözlü açıklamalar yapılmaktadır. Her yıl kaymakam adaylarına organik tarımla ilgili bilgi 

verilmektedir. Üniversite öğrencilerine Bakanlığımız bünyesinde organik tarımla ilgili staj 

imkanı sağlanmaktadır. İmkanlar nispetinde organik tarımla ilgili panel, sempozyum, 

konferans ve fuarlara katkı ve katılım sağlanmaktadır. 

  

Doğu Karadeniz Bölgesinin Organik Tarım Açısından Avantajları: 

          İç Pazar ve ihracat şansı yüksek ürünler fındık, kivi, çayın üretilmesi ve sanayisinin 

gelişmiş olması, kuşburnu, ceviz, dut, karayemiş, maviyemiş vs. üretiliyor olması, coğrafi 

yapısı nedeniyle geleneksel üretim metotları kullanılıyor olması, sanayiye dayalı kirliliğin az 

olması, bölgede meslek yüksek okulunda organik tarım programı olması ve Organik Tarım 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmuş olması, organik arıcılık için zengin floraya 

sahip olması, iç kesimlerde organik hayvansal üretim ve organik yem bitkileri üretimine 

elverişli tarım alanlarının bulunmasıdır. 

 

SONUÇ 

 Organik tarım; çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyan,  her 

metrekaresi kayıtlı, sistemi oturmuş, ülke içi ve dışında ticari yanlışa meydan vermeyen, 

üreticiye daha çok kazandıran, ülkemiz eko-turizminin gelişimini sağlayan bir sistemdir. Tüm 

gelir gruplarının tüketebileceği sağlıklı bir organik tarımsal ürün ve sürdürülebilir tarımı 

sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yollarını temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu 

amaca dönük politikalar geliştirip uygulamak üzere organik tarım bir kurumsal yapıya 

kavuşturulmuştur. Bölgenin avantajlı konumu değerlendirilerek organik üretim 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Web Sayfası (www.tarim.gov.tr) 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

10 

 

ORGANİK HAYVANCILIK GELİŞTİRME STRATEJİLERİ: 

SORUNLAR-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Vecihi AKSAKAL

1
, Musa KARAALP

2
, Bahri BAYRAM

1
, Erkan PEHLİVAN

3
,  

Ali Kemal ÖZTÜRK
4
, Gürsel DELLAL

3
, Sümer HAŞİMOĞLU

5
 

1
:Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu-Kelkit/Gümüşhane 

2
: Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu-Gümüşhane 

3
:Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü-Ankara 

4
:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik 

Tarım Daire Başkanlığı-Ankara 
5
:Emekli Öğretim Üyesi-Almanya 

Özet 

Dünyada ve Avrupa’da organik tarım içerisinde organik hayvansal üretimin payı, her geçen gün 

artmaktadır. Organik Hayvansal üretimin ekolojik dengeyi ve hayvan refahını koruyacak şekilde yürütülmesi 

hem bu faaliyetlerin devamlılığının sağlanması hem de insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle 

başta Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere Organik Hayvancılık potansiyeli yüksek olan Türkiye’de, organik 

hayvancılığın desteklenip yaygınlaştırılması kırsal kalkınmanın yükselmesine ve insanların daha sağlıklı 

beslenmelerine imkan sağlayacaktır. Bu makalede organik hayvansal üretimin dünyada, AB’de ve Türkiye’de 

mevcut durumu, sorunları, çözüm yolları ve geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, hayvansal üretim, Doğu Karadeniz Bölgesi 

ORGANİC LİVESTOCK DEVELOPMENT STRATEGİES: PROBLEMS 

AND SOLUTİON SUGGESTIONS 

 
Abstract 

The share of the organic livestock production in organic farming in the world and Europe.is increasing 

every day.Carrying out organic livestock production in a way that protects the ecological balance as well as the 

animal welfare is of great importance in terms of both sustaining these activities and human health. Supporting 

and spreading organic livestock in Turkey where organic livestock potential is high, especially in the Eastern 

Blacksea Region in the first place, will make it possible for rural areas to grow and for people to have healthier 

nutrition. In this article, it was focused on the current situation of organic livestock in the world, in the EU, and 

in Turkey as well as on problems, solutions, and strategies on how to improve it.  

Keywords: Organic agriculture, livestock production, Eastern Blacksea Region 

GİRİŞ  

Dünya nüfusundaki hızlı artış insanların gıda maddesi ihtiyacını artırmıştır. Artan gıda 

ihtiyaçlarının karşılanması için ise, verim artışı ana hedef olmuş bu amaçla tarımsal üretimde 

birçok kimyasal maddenin (ilaç, gübre, hormon, insektisit vb.) kullanımı artmış ve 

yaygınlaşmıştır. Bunun sonucu eko sistemler hızlı bir şekilde bozulmuş, toprak, hava ve su 

kirlenmiş, çeşitli kimyasal ilaç ve gübreler kullanılarak üretilen gıdalar insanlarda ciddi sağlık 

sorunlarına neden olmaya başlamıştır (Dellal ve ark.,2015)  

Uygulana gelen tarımın bu olumsuz etkileri alternatif çevre dostu üretim sistemlerini 

gündeme getirmiştir. Organik hayvancılık son yıllarda özellikle AB ülkeleri ve ABD’nde 

alternatif model olarak önem kazanmaya başlamıştır (Rosati and Aumaitre, 2004; Von Borell 

and SØrensen,2004). 

Organik hayvancılık; çiftlik hayvanlarına doğal davranışlarının tüm hallerini 

göstermelerine izin veren, organik yemlerle beslenen, verimi artırmak amacıyla hormon, 

antibiyotik vb katkıları kullanılmayan, kontrol ve sertifika kuruluşları tarafından denetlenen, 

tüketicilere daha sağlıklı ürünler sunan, çevre dostu bir üretim şeklidir (Ak, 2013). 
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Hermansen (2003) tüketicilerin organik ürünleri tercih etme nedenlerini tespit etmek 

üzere yaptığı bir çalışmada organik ürünlerin daha sağlıklı ve kaliteli olmasının tüketicilerin 

ilk tercihi olduğunu göstermiştir. Onu sırasıyla çevre ve doğal kaynakların korunması  ile 

hayvan refahı takip etmiştir. 

2012 verilerine göre dünya organik ürün ticaret hacmi yaklaşık 64 milyar dolar olduğu 

belirtilmektedir. ABD %44 pay ile parekende satış bakımından ilk sırada yer alırken onu %14 

ile Almanya ve %8'lik bir pay ile Fransa takip etmektedir. AB ülkelerinde ise organik gıdada 

yıllık 20.9 milyar Avro ticarete konu olmaktadır. En yüksek pay Almanya’da (7.04 milyar 

Avro) olup bu ülkeyi Fransa (4 milyar Avro), İngiltere (1.95 milyar Avro) ve İtalya (1.89 

milyar Avro) izlemektedir (FIBL and IFOAM,2014) 

Avrupa’da kişi başına yıllık organik ürün tüketimi 31-185 Avro arasında 

gerçekleşirken Türkiye için kişi başı yıllık tüketim tutarı 0.1 € olarak belirlenmiştir. Bu farkın 

en önemli sebebi organik gıdaların ülkemizde pahalı satılmasıdır. Pahalı olmasının temelinde 

ise boyutsuzluk ekonomisi yatmakta dolayısıyla orta gelirli tüketici istediği miktarda organik 

ürün tüketememektedir (FIBL and IFOAM,2014). 

Türkiye’de 2014 yılı verilerine göre organik hayvansal üretimin genel ekonomiye olan 

katkısı çok düşük düzeylerdedir. Buna karşın Türkiye, organik hayvansal üretiminin 

geliştirilebilmesi için birçok fırsata da sahiptir. Bu nedenle, bu fırsatların iyi bir şekilde 

değerlendirilerek uygulamaya aktarılması, bu üretim kolunun ve ülke ekonomisine olan 

katkısının sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesini olumlu düzeyde etkileyecektir (Dellal ve 

ark.,2015). Bu makalede organik hayvansal üretimin dünyada, AB’de ve Türkiye’de mevcut 

durumu, sorunları, çözüm yolları ve geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde durulmuştur.  

 

1. DÜNYADA ORGANİK HAYVANCILIK 

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun dışında dünyada çok az ülkeden organik 

hayvansal üretimle ilgili veri toplanabilmekte ve bu durum esas olarak birçok ülkede organik 

hayvansal üretimin, organik tarım içerisinde hâlihazırda önemli bir düzeyde rol 

oynamamasından ileri gelmektedir (Willer and Lernoud, 2014). 

Dünyada 2012 yılında organik sertifikalı büyükbaş, koyun, domuz ve kanatlı hayvan 

sayısı sırasıyla yaklaşık 4.6, 5.6, 1.0 milyon baş ve 73 milyon adettir ve bu değerler, aynı 

türdeki hayvanların dünyadaki toplam sayılarının sırasıyla  % 3, % 0.5, % 0.1 ve  % 0.3’nü 

oluşturmaktadırlar. Dünya genelinde organik hayvan sayılarında 2007-2012 arasında önemli 

düzeyde artışlar görülmüştür. En önemli artış, kanatlı hayvanlarda gerçekleşmiş (% 127) ve 

bunları sırasıyla büyükbaş (% 71), domuz (% 65) ve koyun (% 34) izlemiştir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Dünyada 2007-2012 Yılları Arasında Organik Sertifikalı Hayvan Sayıları (Willer 

et al., 2014). 

Türler 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Değişim 

(2007-2012) 

(%) 

B. Hayvan 2.682.144 3.059.068 3.457.549 3.513.268 4.582.779 4.582.910 + 70.9 

Koyun 4.224.160 4.019.186 4.892.185 4.661.428 5.413.645 5.642.683 + 33.6 

Domuz 649.822 695.182 686.330 777.606 1.014.497 1.072.410 + 65.0 

K.Hayvan 31.963.268 42.261.451 41.150.344 53.388.092 69.940.909 72.594.657 + 127.1 
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Dünyada organik sertifikalı büyükbaş, koyun, domuz ve kanatlı hayvan varlığının en 

yüksek olduğu ilk üç ülke ise sırasıyla; Çin, ABD, Fransa; Arjantin, İngiltere, İtalya; Çin, 

Fransa, Almanya ve ABD, Fransa, Almanya’dır  (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Dünyada Organik Sertifikalı Sığır, Koyun, Domuz ve Tavuk Sayısının En Yüksek 

Olduğu İlk Üç Ülke (Willer et al., 2014).  

Hayvan Türü (milyon baş) Ülkeler 

Büyükbaş hayvan Çin (0.677) ABD (0.477) Fransa (0.440) 

Koyun Arjantin (1.15) İngiltere (0.89) İtalya (0.7) 

Domuz Çin (0.215) Fransa (0.184) Almanya (0.144 ) 

Kanatlı hayvan ABD (37l) Fransa (11.6) Almanya (5.3l) 

 

2.AB'DE ORGANİK HAYVANCILIK 

Tablo 3’den görülebileceği gibi, 2003-2014 yılları arasında AB’de yetiştiriciliği 

yapılan tüm organik çiftlik hayvanı sayılarında artışlar yaşanmıştır. Bununla birlikte en 

yüksek artış, kümes hayvanlarında gerçekleşmiş ve bunları sırasıyla büyükbaş, domuz, arı, 

koyun ve keçi izlemiştir (Willer et al., 2014; Atkinson, 2014; ec.europa.eu/eurostat., 2015). 

Çizelge 3. AB’de 2003-2014 Döneminde Organik Sertifikalı Hayvan  Sayılarının Değişimi 

(ec.europa.eu/eurostat., 2015)  

Türler 
2003 2006 2009 2012 2014 

Değişim (%) 

(2003-2014) 

B.Hayvan 918 584 1.744.538 2.204.676 3.250.557 3.111.055 + 238.7 

Koyun 1.539.548 2.712.183 3.232.649 4.294.024 3.515.577 + 128.4 

Keçi 336.311 517.058 575.266 656.366 624.348 + 85.6 

Domuz 252.521 465.538 598.418 912.871 850.742 + 236.9 

Kanatlı Hayvan 6.921.331 11.368.575 12.864.077 26.010.830 29.578.083 + 327.3 

Arı (kovan) 134.198 220.435 385.528 380.792 357.675 + 166.5 

 

2015 yılı verilerine göre organik sertifikalı et üretimi toplam 159.143 ton olup, organik 

sığır eti bakımından ilk üç ülke İngiltere (26.300 ton), Fransa (16.783 ton) ve İspanya (15.090 

ton) alırken; domuz etinde Fransa (9.570 ton), Danimarka (9.020 ton) ve Hollanda (6.404 

ton); koyun etinde İngiltere (8.300 ton), İspanya (6.760 ton) ve Fransa  (1.145 ton);  kanatlı 

etinde İngiltere (10.000 ton), Türkiye (1.122 ton) ve İspanya (853 ton);  keçi eti bakımından 

ise İspanya (481 ton), Letonya (35 ton) ve Çek Cumhuriyeti (23 ton)'dir. Keçi eti üretimi 

bakımında Türkiye 15 ton üretim miktarı ile 4. sıradadır (Çizelge 4). 

Çizelge 4. AB’de 2003-2014 Döneminde Organik Sertifikalı Hayvansal Ürün Üretimi  (ton)  

(ec.europa.eu/eurostat., 2015) 
 Türler 2003 2006 2009 2012 2014 

Et Sığır 729 8.607 28.736 340.957 105.210 

Koyun 378 460 1.370 114.899 19.127 

Keçi 2 29 135 1.773 574 

Domuz 57 274 18.518 61.847 33.643 

Kanatlı - 135 6.170 20.448 13.140 

Süt Sığır - 67.061 - 37.569 2.772.456 

Koyun  - 87 - - 19.097 

Keçi - 668 - - 34.053 

 Bal 2 2.058 5.484 38.760 2.673 

 Yumurta 358 324 31.459 14.870 126.231 
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AB'de 2015 verilerine göre üretilen organik sığır sütü miktarı 2.772.456 ton olup, 

organik sığır sütü üretiminde ilk üç sırayı İngiltere (808.600 ton), Fransa (555.000 ton) ve 

Danimarka (487.100 ton) almaktadır. Aynı yıl verilerine göre sertifikalı koyun ve keçi sütü 

üretimi sırasıyla 19.097 ton ve 34.053 ton’dur. Bu yılda organik koyun sütü üretiminde en 

yüksek payı sırasıyla Romanya (2.444 ton), Slovakya (1.738 ton) ve İspanya (1.268 ton) 

alırken, organik keçi sütü üretiminde ise Hollanda (18.694 ton), İspanya (6.896 ton) ve Kıbrıs 

(1.351 ton) almıştır.  

Çizelge 4 incelendiğinde, 2003-2014 yılları arasında en fazla artış yumurta üretiminde 

gerçekleşmiştir. 2003 yılında 358 ton olan yumurta üretimi 2014 yılında 126.231 tona 

yükselmiştir. Organik yumurta üretimi bakımından ilk üç ülke sırasıyla Fransa (39.200 ton), 

Hollanda (35.191 ton) , İsveç  (14.761 ton)'dır. AB’de organik bal üretimi 2012 yılından sonra 

hızlı bir düşüş göstererek 14.870 ton olan bal üretimi 2014 yılında 2.673 ton’a gerilemiştir 

(Tablo 6). Bu yılda organik bal üretimi bakımından en önemli üretici ilk üç ülke ise sırasıyla 

Bulgaristan (1.517 ton), İspanya (700 ton) ve Letonya (270 ton)'dır. 

 

3.TÜRKİYE'DE ORGANİK HAYVANCILIK 

Türkiye’nin coğrafik  koşulları,  kirlenmemiş  toprak yapısı,  bitkisel  ve  hayvansal 

ürünlerin çeşitliliği,  bölge  koşullarına  çok  iyi  adapte  olmuş  yerli  hayvan  varlığı,  

hayvancılık  bölgelerinde  geniş çayır ve mera alanlarının bulunması, yem bitkileri üretim 

potansiyelinin yüksek olması ve yeterli genç iş gücüne sahip olması organik hayvansal üretim 

için büyük bir fırsattır (Bayram ve ark.,2007). 

Türkiye'de organik hayvansal üretim bitkisel üretim kadar belirgin bir gelişme 

göstermemiştir. Organik bitkisel üretim 1980'li yıllarda başlarken, hayvansal üretimdeki 

çalışmalar 2003 yılından sonra başlamıştır (Karaarslan va ark.,2010). Organik hayvansal 

üretim konusunda ilk ciddi özel sektör yatırımı 2003 yılında Gümüşhane ili Kelkit  ilçesinde 

yapılmıştır. 

Türkiye'de 2004 yılında organik hayvansal üretim yapan sertifika almış çiftçi sayısı  

166 iken, 2014 yılında bu sayı 537 yükselmiştir (Çizelge 5).  

 

Çizelge 5. Organik Sertifikalı Üretim Yapılan İl ve Çiftçi Sayısı (GTHB*,2015) 

 Sığır Koyun Keçi Kanatlı Arı Toplam Çiftçi Sayısı 

 İl Çiftçi İl Çiftçi İl Çiftçi İl Çiftçi İl Çiftçi 

2004 1 2 1 2 1 2 1 1 - 159 166 

2008 7 19 4 6 1 1 7 7 17 93 126 

2012 11 127 2 11 3 3 8 11 31 355 510 

2013 14 1.129 6 371 5 114 9 24 33 279 1.917 

2014 11 156 8 23 8 14 12 36 38 321 537 
*:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Çizelge 6’dan görülebileceği gibi 2004-2014 yılları arasında yetiştiriciliği yapılan tüm 

sertifikalı organik hayvan sayıları bakımından keçi hariç hepsinde artışlar meydana gelmiştir. 

En yüksek artışlar ise sırasıyla tavuk, sığır, koyun ve arı türlerinde olmuştur (GTHB, 2015). 
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Çizelge 6. Türkiye’de 2004 -2014 Yılları Arasında Türlere Göre Organik Sertifikalı Hayvan 

Sayılarının Değişimi  (GTHB*, 2015).  
Yıllar/Türler Sığır Koyun Keçi Tavuk Arı (Kovan) 

2004 602 10.519 8.811 250 27.839 

2008 4.327 11.713 474 22.428 11.207 

2012 56.204 24.711 8.463 281.132 92.172 

2013 47.715 73.190 18.639 881.614 32.342 

2014 9.639 16.043 6.256 500.137 36.391 

2004-2014 Değişim (%) +1501 +53 -29 +199954 +31 

2013-2014 Değişim (%) -80 -78 -66 -43 +13 
*:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

2013 yılına kadar çok hızlı bir artış gerçekleşmesine rağmen 2014 yılında arı hariç tüm 

hayvan türlerinde çok önemli düzeyde düşüşler meydana gelmiştir. En fazla düşüş % 80 ile 

sığır türünde olurken onu sırasıyla koyun, keçi ve tavuk izlemiştir.  Bu düşüşün nedeni Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları denetim esnasında birkaç ilde 

organik hayvansal üretim yapmaya uygun olmayan müteşebbislerin yanlışlıkla sisteme 

kaydedilmesi ve fark edilmesi ile sistemden çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. 

2014 organik hayvancılık verileri incelendiğinde sığır, koyun, keçi, tavuk ve Arı 

türleri bakımından ilk üç sırayı alan illerimizi şöyle sıralayabiliriz: Sığır sayısı (baş) 

bakımından Kars (2833), Çanakkale (2411) ve Manisa (1653); Koyun sayısı (baş) bakımından 

Ankara (11116), Kars (2404) ve Bayburt (1245); keçi sayısı (baş) bakımından Ankara (4833), 

Çanakkale (797) ve Kars (179); Tavuk sayısı (baş) bakımından İzmir (58186), Manisa 

(52340) ve Elazığ (51725); Arı kovanı sayısı (adet) bakımından Artvin (4672), Trabzon 

(3971) ve Çankırı (3452)'dır. 

Bununla birlikte, 2014 yılında gerçekleşen toplam hayvansal üretim içerisinde organik 

hayvansal üretimin payının yüksek olmadığı söylenebilir (< % 1) (GTHB, 2015; tuik. gov.tr., 

2014).Türkiye'de 2004-2014 yılları arasında türlere göre organik sertifikalı et, süt, yumurta ve 

bal üretim miktarları çizelge 7'de verilmiştir.   

 

Çizelge 7. Türkiye’de 2004 -2014 Yılları Arasında Türlere Göre Organik Sertifikalı Et (ton), 

Süt (ton), Yumurta (ton) ve Bal (ton) Üretim Miktarları  (GTHB*, 2015).  

 Türler 2004 2008 2012 2013 2014 

Et(ton) 

Sığır 100 346 177 3.126 231 

Koyun 300 207 19 128 38 

Keçi 50 - 75 98 16 

Kanatlı - 1 5 1.618 1.122 

Toplam Organik Et 450 554 276 4.970 1.407 

Süt (Ton) 

Sığır 138 7.640 16.725 51.002 15.113 

Koyun  3 674 126 1.103 232 

Keçi 14 397 776 2.675 164 

Toplam Organik Süt 605 8.711 17.627  54.780 15.509 

 Bal (ton) 737 180 513 336 275 

 Yumurta (Adet) 500 4.424.000 36.105.556 48.040.778 64.898.912 

*:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Türkiye'nin hemen her bölgesinde organik hayvansal üretim yapılmaktadır. Bununla 

birlikte, üretimin tipi ve yoğunluğu bakımından bölgelere göre farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıkların esas olarak, bölgelere özgü ekonomik, kültürel, sosyolojik ve çevresel faktörler 
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ile birlikte geleneksel hayvansal üretime ait bilgi ve deneyimler bakımından görülen 

farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir (Dellal ve Ark.2015). 

 

4. ORGANİK HAYVANCILIĞIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI  

Türkiye’de organik hayvansal üretimdeki sorunların bir kısmı konvansiyonel üretimde 

yaşanan sorunlar ile benzerlik göstermesine rağmen organik hayvansal üretimin kendine özgü 

sorunları da bulunmaktadır. Bu sorunları ve çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür. 

4.1. Hayvan Besleme ve Yem Bitkileri Alanındaki sorunlar ve Çözüm önerileri 

a) Çayır-Mera alanlarının ve kalitelerinin yetersiz olması;  

Çözüm: Özellikle organik hayvansal üretime uygun olan bölgelerdeki meralar etkin bir 

şekilde ıslah edilerek, organik hayvansal üretimin hizmetine sunulmalı ve aynı zamanda mera 

ıslahı yapmak suretiyle arazisini organik hayvancılıkta kullanacak olan müteşebbisler daha 

fazla teşvik edilmelidirler. Mera kanun ve yönetmeliklerinin titizlikle uygulanması 

sağlanmalıdır.  

b) Üretilen organik kaba yemlerin kalitesinin düşük olması 

Çözüm: Kaliteli kaba yem üretiminin ve ürün verimliliğinin arttırılması için yem bitkileri 

ıslahı ve sertifikalı tohum üretimi ve sözleşmeli çiftçilik yoluyla üretim arttırılmalıdır. 

Organik tarım desteklemelerinde kaba yemin miktarından ziyade besin kalitesine göre ödeme 

yapılmalı. Hayvancılık işletmelerinde kaba ve kesif yem üretiminde ekim nöbeti planlaması 

yapılması için teknik destek sağlanmalı. Ayrıca kaba yem zayiatlarının önlenmesi için yem 

hasatının ve depolanmasının uygun yöntemler ile yapılmasının geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

c) Organik kesif yem miktarının yetersiz ve pahalı olması 

Çözüm: Kesif yem üretiminde rekabetçi piyasanın oluşması için gerekli önlemler alınmalı ve 

üretiminde kullanılan alet ve ekipmanların desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde soya 

bitkisi ekimi özendirilmeli ve dışa bağımlılıktan kurtarılması için özel sektör, üniversite ve 

bakanlık işbirliğine gidilmelidir (Dellal ve ark.2015). 

d) Ülkemizde etçil ve sütçül hayvanlar için yem rasyonları hazırlama konusunda 

üreticilerin bilgisinin son derece kısıtlı olması 

Çözüm: Rasyon hazırlama konusunda yetiştiricilere çeşitli dönemlerde uygulamalı eğitimler 

verilmelidir. 

4.2. Hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 

a) Hayvan hastalıkları ile mücadelenin yetersiz olması 

Çözüm: Türkiye’de de, organik hayvansal üretim yapan işletmeler için fitoterapik ve 

homeopatik yöntemlerin geliştirilerek uygulamaya aktarılması, standartlara uyularak sürü 

sağlığının iyi bir şekilde korunması ve tedavisine olumlu düzeylerde katkılar sağlayacaktır 

(Dellal ve ark.2015). 

b) Kontrolsüz hayvan hareketleri  

Çözüm: Kontrolsüz hayvan hareketlerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir. 

c) Hayvan barınaklarının iyi planlanamaması 
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Çözüm: Organik hayvansal üretim standartlarına uygun olarak hayvan başına gerekli olan 

yaşama ve beslenme alanlarını sürdürülebilir bir şekilde temin edilmesi sağlanmalıdır. Yem 

deposu ve gübrelik yapımı destekleme kapsamına alınmalıdır. 

4.3. Örgütlenme ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 

Sorun: Yetersiz ve etkin olmayan örgütlenme şekli 

Çözüm: Ortak menfaatlerin savunulması, sorunların çözümü, plan ve programların bir düzen 

içinde uygulanması ancak örgütlü bir yapıyla mümkündür. Organik hayvansal üretimin bir 

üretici grubu tarafından yapılmasını teşvik etmek, daha bilinçli ve daha fazla üretimin elde 

edilmesine neden olacaktır. Bunun için üretici grubu oluşturan birliklere daha fazla teşvik 

verilmesi önerilebilir.   

4.4.Eğitim, Yayım, Araştırma ve Geliştirme Alanı ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri: 

a) Teknik eleman yetersizliği;  

Çözüm: Sektörün tüm kollarında organik hayvansal üretimin standartları ve teknik özellikleri 

konularında bilgili ve deneyimli elamanların yer almalarının sağlanması gerekmektedir. 

b) Organik hayvansal üretim konusundaki bilimsel araştırmaların yetersizliği 

Çözüm: Üniversiteler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma Merkezleri ve 

TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında organik hayvansal üretimle ilgili bilimsel araştırmalar 

yapabilecek alt yapı oluşturulmalı ve karşılıklı işbirliği içinde çalışmalara başlanmalıdır. 

4.5.Irk Islahı ve verim düşüklüğü ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 

a) Yüksek verimli kültür ırklarının hastalıklara, çevre ve işletme şartlarına uygun 

olmayışı:  

Çözüm: Organik üretim yapılacak olan bölgelerde mümkünse iç ve dış parazitlere ve 

hastalıklara karşı daha dayanıklı yerli ırk, hat ve eko tiplerin kullanılması teşvik edilmelidir. 

b) Hayvan başına elde edilen verimlerin düşük olması  

Çözüm: Hayvansal üretimde istenilen genetik verim kapasitesine yönelik ıslah çalışmalarının 

daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için suni tohumlama ve doğal 

aşım metotlardan daha etkin olarak yararlanılmalıdır. Devlet destek ve teşviklerinde mutlaka 

verimlilik esas alınmalı ve destekler mutlaka verimli üretimi teşvik edecek şekilde 

verilmelidir. Ayrıca eğitim merkezleri oluşturularak sürü yönetimi, bakım ve hayvan besleme 

konusunda üretici yılın belli dönemlerinde uygulamalı eğitim verilerek bilgilendirilmelidir.  

4.6. Organik Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 

a) Tüketicilerin organik ürünler konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, tanıtım 

faaliyetlerinin yetersizliği  

Çözüm: Daha çok televizyon ve radyolarda haber programları, mülakatlar, açık oturumlar, 

paneller, seminerler ve sempozyumlar şeklinde tanıtımın gerçekleştirilmesi tüketicilerin bu 

konuda bilinçlenmesi açısından yararlı olacaktır (Marangoz, 2005). 

Tutundurma faaliyetlerine önem verilmelidir. Özellikle yurtdışı fuarlara düzenli ve 

etkin olarak iştirak edilmelidir (Vural, 2009).  

Yetersiz olan iç talebin canlandırılması için öncelikle tüketici eğitimi ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bunun için en önemli husus ulusal ve uluslar arası 

pazarlarda aranan bir marka haline gelmelidirler. 
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Organik ürünlere karşı güven duyabilmesi için yalnızca organik ürünlerin sağlıklı ve 

lezzetli olduğuna vurgu yapmak yeterli olmayabilir. Buna ilaveten kontrol ve sertifikasyon 

sistemi ve denetim mekanizmasının işleyişi hakkında da bilgi vermek tüketici davranışlarını 

olumlu etkileyecektir. Öte yandan fiyat farkının nereden kaynaklandığı konusunda tüketiciler 

bilgilendirilmelidir.  

b) Organik pazar yeri sıkıntısı 

Çözüm: Yerel yönetimler üreticiler tarafından üretilen organik ürünlerin direkt tüketici ile 

buluşmasını sağlamak üzere il ve ilçelerinde organik pazarlar kurmalı ve teşvik etmelidir. 

Tüketicilerin organik ürünlere rahatlıkla ulaşabilmeleri sağlanırsa, bu ürünleri tüketme 

olasılığı da artırılmış olacaktır. Bu bağlamda; zincir süpermarketlerden birinin, reyonlarında 

tamamen organik hayvansal ürünlere yer vermesi, üretici-tüketici ve pazarlama açısından 

yaşanan sorunlara çözüm olabilecektir. 

c) Organik ürünlerde iç pazarın yeterince gelişmemiş olması 

Çözüm: İç pazardaki mevcut potansiyeli değerlendirilebilmesi için tanıtım ve bilinçlendirme 

çalışmaları mutlak öneme sahiptir. Ayrıca Türkiye’de iç pazarın geliştirilmesi için tüketici 

ihtiyaçlarının araştırılarak, okullar, hastaneler ve resmi kurumlarda organik ürün tüketimi 

teşvik edilmeli ve bebekler, çocuklar, yaşlı insanlar, hastalar gibi hassas tüketici gruplarına 

yönelik spesifik promosyon kampanyaları geliştirilmelidir.  

d) Organik ürünlerde markalaşma sorunu ve ürünlerin katma değerinin düşük olması 

Çözüm: Organik üretilen ürünlerin standardının sağlanarak markalaştırılmasının sağlanması 

gerekmektedir.  Bunun içinde tarımsal üretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile 

bir planlama yapılmalı ve markalaşma çalışmaları teşvik edilmelidir. Genelde üretilen katma 

değeri düşük organik hayvansal ürünler yerine katma değeri daha yüksek ürünlerin üretilmesi 

tercih edilmelidir.  

4.7. Sertifikasyon sürecine ait sorunlar ve çözüm önerileri  

Sorun: Sertifikasyon kuruluşlarında çalışan kontrolörlerin yetki kapsamına göre 

uzmanlık alanlarından olmaması sonucunda kontrol işlemlerinin kalitesinin düşmesi  

Çözüm: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında çalışan kontrolörlerin kalifikasyonları 

yeniden belirlenerek uzmanlık alanlarına göre görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. Uzman 

kontrolörlerin ise denetimlerini, standartların tamamını esas alarak yapmaları gerekmektedir. 

4.8. Desteklere ait sorunlar ve çözüm önerileri 

Sorun: Türkiye'de organik hayvansal üretime destek verilmesine rağmen tüketim başta 

olmak üzere bazı hususların göz ardı edilmesi  

Çözüm: 1) Destek miktarları artırılarak devam edilmelidir, 2) Desteklerin, sertifikalandırılmış 

hayvansal ürünler üzerinden de yapılması 3) Bitkisel yem üretiminde alan bazlı olarak verilen 

desteklerin amacına ulaşabilmesi için organik olarak üretilen yemin, konvansiyonel olarak 

satılmasına izin verilmemeli, gerekiyorsa bu uygulamaları yapanların destek dışına 

çıkarılması sağlanmalıdır. Organik üretilen bir yemin ancak organik bir işletmeye satılması 

durumunda desteklenmesi bu sorunun çözümü için yararlı bir uygulama olabilir, 4) Organik 

hayvansal üretimde kullanılan yerli ve lokal ırk ve tipler ile bunlardan elde edilen sertifikalı 

ürünler, geleneksel üretimdeki aynı destek kalemlerine göre daha fazla destek almayı hak 

etmektedirler (Dellal ve ark,2015). 
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4.9. Geçiş sürecine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri  

Sorun: Geçiş sürecinin destek dışı tutulması  

Çözüm: Organik hayvansal üretime geçmek isteyen yetiştiricileri teşvik etmek için, geçiş 

sürecinde sertifikasyon veya girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik olarak bu süreç, devlet 

tarafından destek kapsamına alınabilir. Türkiye’de aynı zamanda geleneksel arıcılıktan 

organik arıcılığa yönelik bir altyapının olmaması, organik arıcılığa doğru hızlı bir geçiş süreci 

yerine kademeli ve yavaş bir geçiş yapılması, bunun için de katı kurallar yerine gevşetilmiş 

geçiş kurallarının uygulanmasının gerekli olduğu önerilmektedir (Çakmak, 2013). 

 

5.SONUÇ 

Türkiye organik hayvansal üretim açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, 

hayvansal ürünlerin ihracatına ilişkin sorunlar ve iç pazarda tüketici bilinci ve alım gücünün 

düşük olması nedeniyle organik hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketimi çok düşüktür. Başta 

bebekler ve çocuklar olmak üzere insanlarımızın daha kaliteli organik gıdalarla beslenmeleri 

ve daha sağlıklı nesiller için organik ürünlerle beslenmeye önem verilmelidir. Türkiye’de 

başta Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere bazı bölgelerde organik tarımın 

yaygınlaşmasına imkan sağlanmalıdır. Türkiye'de organik hayvansal üretimin geliştirilmesi 

için;  

 Organik kaba ve kesif yem üretim miktarlarının ve kalitesinin artırılmalı 

 Üretici ve tüketiciler için yeterli bilgi akışı sağlanmalı 

 Çiftçi Eğitimi ve bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli  

 Üreticilerin örgütlenmeleri sağlanarak girdi maliyetleri düşürülmeli ve Pazar 

olanakları artırılmalı 

 Hedefler belirlenmeli ve planlama yapılmalı (örn., ülke ve/veya ildeki öncelikli 

ürünler ve yöreler, katma değeri yüksek ürünler) 

 Organik gıdaların Türkiye iç pazarında da yaygın tüketimi için tüketici 

bilinçlendirilmelidir 
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TÜRKİYE’DE TAGEM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ORGANİK 

TARIM ARAŞTIRMALARI 

 
Ayşen ALAY VURAL

1
 

1
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü-ANKARA 

Özet 

Ülkemizde organik tarım, 1985-1986 yıllarında Dünya’da organik tarımın gelişimine ve yurtdışından 

gelen organik ürün talebine bağlı olarak başlamış, 2004 yılında Organik Tarım Kanununun yayınlanması ve 

sağlıklı gıdaların tüketimine yönelik dünyadaki değişmelere paralel olarak gelişmiştir. 2014 yılında Organik 

üretim yapan üretici sayısı, 71.432’ye, üretim alanı 875.835 hektara, ürün sayısı 208’e ve yıllık üretim ise 

yaklaşık 1.642.236 ton’a ulaşmıştır.  

Yeniden yapılanma içerisinde olan dünya gıda sektöründe, sağlıklı ürünlerin üretim ve dış ticaretinde 

ülkemiz önemli bir konuma sahiptir. Ancak üretimin sürekliliği yurt içi kaynaklarımızın daha etkin kullanılarak, 

girdilerin üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilip sektörün hizmetine sunulmasına bağlıdır. Bu da AR-GE’ye 

yapılacak yatırımlarla mümkündür.     

Türkiye’de organik tarım araştırmaları, 2001 yılında yoğun bir şekilde başlamıştır. 2015 yılı itibariyle 

Türkiye çapında sonuçlandırılan 63 Araştırma Projesi ve Organik Tarım konusunda aktif olarak çalışan 53 

araştırmacı bulunmaktadır. Organik Tarımın doğru bir şekilde yönlendirilmesine yönelik Genel Müdürlüğümüz 

koordinatörlüğünde değişik illerdeki araştırma enstitülerinde 22 adet Organik Tarım Araştırma Projesi devam 

etmektedir.  

Bu konudaki öncelikli amaç; Ülkemizde bir ölçüde yeni olan organik tarım faaliyetlerinin sürekliliğini ve 

ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olmak üzere, kendi koşullarımızda AR-GE çalışmaları yapmak 

ve organik tarım faaliyetleri için bilimsel veri oluşturmaktır.  

Anahtar Kelimeler: TAGEM, Organik Tarım, Ar Ge  

ORGANIC FARMING RESEARCH CARRIED OUT BY GENERAL 

DIRECTORATE OF AGRICULTURE RESEARCH AND POLICIES IN 

TURKEY 

 
Abstract 

The history of organic farming dates back to 1985-1986 in Turkey in parallel with the development of 

organic farming activities in the world and demand by foreign countries and has developed in accordance with 

the Organic Farming Act of 2004 and shifts in the global dietary habits on the consumption of healthy food.  

In year 2014, while number of farmers involved in organic farming reached 71,432 on a total of 

875,835ha of land, a number of 208 different products were organically produced/cultivated with an average 

production level peaked up to 1,642,236 tons per annum.  

Turkey has a significant state in terms of nutrient rich food production and export in the global food 

sector which is in a phase of reconstruction. However, sustainability of the production can only be ensured 

through efficient use of national resources and development of new techniques and technologies related to inputs 

and making these available for the use of the sector. This can only be realized through investment on R&D.   

Organic farming research in Turkey started intensely in 2001. By year 2015, 63 nationwide Research 

Projects on organic farming has been finalized and 53 experts are available working on the subject. Under the 

coordination of General Directorate of Agricultural Research and Policies, 22 different Organic Farming 

Research Projects are carried out by research institutes of several different provinces and still are ongoing.   

In this regard, main objective is to conduct R&D studies within the existing conditions and gather 

scientific data on organic farming activities in order to ensure the continuity and economic sustainability of 

organic farming practices in our country.    

Key words: TAGEM, Organic Farming, R&D 

GİRİŞ 

Yaşayan her canlı gibi insanların da hayati fonksiyonlarının devamı için enerjiye; 

enerjiyi sağlayabilmek için de beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç uzun bir müddet avcılık 
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ve toplayıcılık faaliyetleri ile karşılanmıştır. Hayvanların evcilleştirilmesi ile avcılık ve 

toplayıcılık devri sona ermiş, sonrasında bitki yetiştiriciliğinin başlaması ise tarihteki ilk tarım 

faaliyetleri de ortaya çıkmıştır.  

Tarımsal üretimde ilk girdiler (tohum, fide, fidan vb.) doğadan temin edilmiş, diğer 

önemli girdilerden su ve hayvan gübresinin kullanımı ile süreç daha da gelişmiştir. Bu arada 

tarımsal faaliyetlerle birlikte ilk çevre tahribatı da başlamıştır (Sürmeli, 2003).  

Binlerce yıl devam eden klasik tarım faaliyetleri sonrasında 1700’lü yıllarda başlayan 

kimyasal gübre kullanımı, tarım topraklarının kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulmasına 

neden olmuştur. Bu topraklarda yetiştirilen bitkilerin de dengeleri bozulmuş, hastalık ve 

zararlılara karşı mukavemetleri azalmıştır. Bunun üzerine hastalık ve zararlılara karşı 

kimyasal preparatlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kimyasalların kullanımı ile tarımsal 

verimlilik görünürde artmış, ancak küreselleşen dünyada kitle üretimi ve ucuz maliyet 

dalgasında kimyasal kullanımı iyice artmış ve yaygınlaşmıştır. Diğer taraftan sanayi devrimi 

sonrasında özellikle sömürge ülkelerde geleneksel tarım yerine doğayı da sömüren sanayi 

üretimi anlayışı benimsenmiştir. İlk zamanlar kahve, şekerkamışı, kauçuk, tütün gibi sanayi 

ürünleri ile başlayan dalga, sonrasında buğday, pirinç gibi temel gıda maddelerini de içine 

almıştır (Sürmeli, 2003).  

Ülkemizde organik tarım, 1985-1986 yıllarında Dünya’da organik tarımın gelişimine 

ve yurtdışından gelen organik ürün talebine bağlı olarak başlamış, 2004 yılında Organik 

Tarım Kanununun yayınlanması ve sağlıklı gıdaların tüketimine yönelik dünyadaki 

değişmelere paralel olarak gelişmiştir. 2014 yılında Organik üretim yapan üretici sayısı, 

71.432’ye, üretim alanı 875.835 hektara, ürün sayısı 208’e ve yıllık üretim ise yaklaşık 

1.642.236 ton’a ulaşmıştır.  

Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin 

aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak 

tanımlanır. UNESCO'nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin 

birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik 

yaratıcı eylemleri kapsar (Anonim, 2015) 

Ülkemizde tarımsal araştırmalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Üniversiteler, 

(Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Fakülteleri), Özel 

Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’de organik tarım araştırmaları, 2001 yılında yoğun bir şekilde başlamıştır. 

2015 yılı itibariyle Türkiye çapında sonuçlandırılan 63 Araştırma Projesi ve Organik Tarım 

konusunda aktif olarak çalışan 53 araştırmacı bulunmaktadır (Çizelge 1 ve 2). Araştırma 

çalışmaları ile organik tarım üreticisinin uygulamada karşılaştığı yetiştirme tekniği, bitki 

besleme, bitki hastalık ve zararlılarının yönetimi,  toprağın sürdürülebilir kullanımı, 

organik hayvancılık ve kanatlı gelişimine yönelik bilimsel veriler elde edilmiştir.  

Organik Tarımın doğru bir şekilde yönlendirilmesine yönelik Genel Müdürlüğümüz 

koordinatörlüğünde değişik İllerdeki araştırma enstitülerinde 22 adet Organik Tarım 

Araştırma Projesi halen devam etmektedir (Çizelge 3).   

Bu konudaki öncelikli amaç; Ülkemizde organik tarım faaliyetlerinin sürekliliğini ve 

ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olmak üzere, kendi koşullarımızda 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Olgu
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sistematik
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yürütülmüş AR-GE çalışmaları yapmak ve organik tarım faaliyetleri için bilimsel veri 

oluşturmaktır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada organik tarım alanında TAGEM tarafından yürütülen araştırma projeleri 

üç gruba ayrılmış, birinci grupta TAGEM tarafından Türkiye’nin farklı Araştırma 

Enstitülerinde yürütülen Ar Ge projelerinden, ikinci grupta TUBİTAK tarafından desteklenen 

TAGEM enstitüleri ve üniversitelerce yürütülen projelerden ve üçüncü grupta AB kaynaklı 

projelerden bahsedilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

A-TAGEM Tarafından yürütülen projeler 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülmekte olan “Organik 

Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü” projesinde AR-GE ayağı TAGEM tarafından 

yürütülmektedir. Bu kapsamda 2005-2010 yılları arasında Genel Müdürlüğümüze bağlı 

Araştırma Enstitülerinde 44 adedi sonuçlandırılan araştırma çalışmalarını içeren  “ORGANİK 

TARIM ARAŞTIRMA SONUÇLARI” kitabı ile organik tarım üreticisinin uygulamada 

karşılaştığı organik bitki yetiştirme tekniği, bitki besleme, bitki hastalık ve zararlılarının 

yönetimi, toprağın sürdürülebilir kullanımı, organik hayvancılık, organik su ürünleri ve 

kanatlı gelişimine yönelik ilk bilimsel veriler sektörle paylaşılmıştır. Bu bilgilerin de ışığında 

ülke genelinde çok sayıda teknik personel eğitimi uzman araştırmacılarımız tarafından 

gerçekleştirilmiş; böylece yüzlerce bilinçli eleman kazanılmış ve üretici, uygulamada bir 

sorunla karşılaştığında, kendine yardımcı olabilecek donanımdaki yayımcı ve araştırmacılara 

ulaşma şansı yakalamıştır.  

 

Çizelge 1. 2005-2010 yılları arasında tamamlanan projeler 

ARAŞTIRMA KONULARI 

Organik Tarımda Bitki Hastalık ve Zararlılarının Yönetimi 

1. Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin 

Yönetimi  

2. Ege Bölgesinde Salkım Güvesi (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme 

Tekniği’nin Yaygınlaştırılması, Geliştirilmesi ve Eğitimi   

3. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların 
Mücadelesinin Yönetimi  

4. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Örtü Altı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların 

Mücadelesinin Yönetimi  

5. Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)]’na Karşı Organik Kökenli 

Preparatlarla Mücadele İmkânlarının Araştırılması 

Organik Bitki Yetiştirme Teknikleri 

6. Organik Pırasa Yetiştiriciliği  

7. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma 

8. Malatya Yöresinde Organik Kayısı Yetiştiriciliği 

9. Trakya Bölgesinde Organik Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği ve Şarap Yapımı 
10. Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği 
11. Ege Bölgesinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği 
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12. Organik Kayın Mantarı (Pleurotus spp.) Yetiştiriciliği  

13. Karadeniz Bölgesinde Organik Çilek Yetiştiriciliği  

14. Mut Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği  

15. Mut Yöresinde Organik Kayısı Yetiştiriciliği  

16. Organik Nar Yetiştiriciliği  

17. Kahramanmaraş’ta Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması 
18. Erzurum Yöresinde Organik Tarımda Buğday ve Fiğ Yetiştiriciliği  

19. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması  

20. Organik Patates Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar  

21. Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Üretiminin Araştırılması  

22. Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması 

23. Kahramanmaraş’ta Organik Kırmızıbiber Üretiminde Ekim Nöbetinde Kullanılabilecek Ürünlerin 

Araştırılması 

Organik Tarımda Bitki Besleme 

24. Zeytin Kekinin (Pirinanın) Kompost Yapım Teknikleri ve Organik Gübre Olarak Kullanım Olanaklarının 
Araştırılması  

25. Yalova Koşullarında Organik Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının 
Verim ve Kaliteye Etkisi  

26. Yalova Koşullarında Organik Bursa Siyahı İncir Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme 
Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi 

27. Marmara Bölgesinde Bazı Bitki Besleme Uygulamalarının Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Kullanımı 

(Çilek)  

28. Organik Tarım Sisteminde Uygulanan Değişik Organik Gübrelerin Yalova Yağlık 28 Biberinin (Capsicum 

annuum L.) Verim ve Bazı Kalite Kriterleri ile Topraktaki Azot Birikimine Etkiler 

29. Bazı Organik Materyallerin Fındıkta Verim ve Kalite Üzerine Etkileri 

30. Antalya Serik Koşullarında Organik Star Ruby Altıntop Yetiştiriciliğinde Yeşil Gübreleme ve Zeytin Keki 
Kullanım İmkânlarının Araştırılması 

31. Sentetik ve Organik Gübrelerin Mısırda (Zea mays L.) Verim ve Kaliteye Etkisi 

Organik Kanatlı Yetiştiriciliği 

32. Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliği 
33. Organik Yumurta Tavukçuluğu 

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

34. GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynakları ve Tesislerinin Organik Balık Yetiştiriciliği Bakımından İncelenmesi 

Projesi  

35. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması  

Organik Hayvancılık 

36. Güney Marmara Şartlarında Organik Koyun Yetiştiriciliği ve Kuzu Besisi Üzerine Bir Araştırma 

Toprağın Sürdürülebilir Kullanımı 

37. Pamuk Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak 
Özellikleri Üzerine Etkileri 

38. Bağ Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak 

Özellikleri Üzerine Etkileri  

39. Ankara Koşullarında Organik Tarım Sisteminde Kullanılan Farklı Materyallerin Domates ve Mısır 

Münavebe Sisteminde Toprak Özelliklerine Etkisi  

Organik Tarımın Sosyo-Ekonomisi 

40. Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi 
41. Organik Bahçe Bitkileri Konusunda Yapılmış TAGEM Destekli Dört Ar-Ge Çalışmasının Etki Değerlemesi

  

 

 

 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

24 

 

Çizelge 2. 2011-2015 yılında tamamlanan projeler 

ARAŞTIRMA KONULARI 

Organik Bitki Yetiştirme Teknikleri ve Hasat Sonrası Muhafaza 

1. Malatya Yöresinde Organik Kiraz Yetiştiriciliği 

2. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Kiraz Yetiştiriciliği 
3. Diyarbakır Koşullarında Bazı Ön Bitkilerin Konvansiyonel ve Organik Tarımda Kırmızı Mercimek Verim ve 

Verim Unsurlarına Etkisi 

4. Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi (Ara Sonuç) 
5. Bazı Organik Yemlerin Yem Değerinin Belirlenmesi 
6. Bazı Sanayi Domatesi Hatlarının Organik Tarım Koşullarına Uygunluklarının ve Sanayi Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

7. Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
8. Organik Kuru İncirin Depolanmasında Defne ve Kekik Uçucu Yağlarının Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

9. Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının Araştırılması ve Konvansiyonel 
Tarım ile Karşılaştırılması 

Organik Tarımda Bitki Hastalık ve Zararlılarının Yönetimi 

10. Bazı Bitki Ekstraktlarının Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Zararlılara Karşı Kullanım Olanaklarının 
Belirlenmesi 

11. Gökçeada Koşullarında Organik Üzüm Yetiştiriciliğinde Bağ Zararlılarının Yönetimi 
12. Organik Biber Yetiştiriciliğinde Sclerotium Yanıklığı (Sclerotium rolfsii Sacc.) Hastalığı ve Yabancı Ot 

Mücadelesinde Solarizasyon, Farklı Malçlama ve Biyofumigasyon Uygulamalarının Etkisi 
Organik Tarımda Bitki Besleme 

13. Zeytin Karasu Tortusunun Organik Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkisi 
14. Organik Silajlık Mısır Bitkisi (Zea mays LTC 513)’nin Metabolik Özellikleri ve Büyüme Parametreleri 

Üzerine Organik Gübre Olarak Mikroskobik Yosun (Chlorella vulgaris)’un Etkisi   

15. Samsun İli’nde Bazı Organik Materyallerin Fındık ve Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanımı 

16. Şanlıurfa Tarla Koşullarında Sertifikalı Organik Gübre ve Kompostun Pamuk ve Susamın Ekim Nöbetinde 
Kullanılması Olanaklarının Araştırılması 

17. Organik Marul (Lactuca sativa L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Kompostların Verim ve Bazı Kalite 

Özelliklerine Etkisi ve Kompost Mikrobiyolojik Kalite Standartlarının Belirlenmesi 

18. Farklı Organik Gübre Kaynaklarının Karnabaharda (Brassica oleraceae var. botrytis ) Verim, Bitki 

Gelişmesi, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi 
Organik Hayvancılık 

19. Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliği Projesi 
Organik Olarak Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Protein İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve İhtiyacın Pamuk Tohumu 

Küspesinden Karşılanma Olanaklarının Araştırılması 

 

Çizelge 3. TAGEM Araştırma Enstitülerinde halen devam eden araştırma projeleri 

İL KURUM PROJE BAŞLIĞI 

ANKARA 

Zirai Mücadele 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

1-Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının 

Hazırlanması ve Sebzelerde Zararlı Tetranycus 

urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae) ile Myzus 

persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae)’e Karşı 

Etkisinin Araştırılması 

Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

1-Ankara Ekolojik Koşullarında Organik Olarak 

Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

AYDIN 

Erbeyli İncir Araştırma 

Enstitüsü 

1-Organik Taze İncirin Dondurularak 

Muhafazasının Optimize Edilmesi 

Nazilli Pamuk 

Araştırma Enstitüsü 

1-Büyük Menderes ve Menemen Ekolojik 

Koşullarının Organik Doğal Renkli Bazı pamuk 

Çeşitlerinde Verim ve Lif Kalitesi Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 
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BALIKESİR 

Bandırma 

Koyunculuk Araştırma 

Enstitüsü 

1-Organik Sistemde Üretilen Boz Irk Sığırların 

Karkas ve Et Kalitesi Özellikleri 

ERZURUM 

Doğu Anadolu 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

1-Biyolojik Gübre Olarak Kullanılabilecek Nitelikte 

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bakterilerin Organik 

Buğday Yetiştiriciliğine Potansiyel Yararları 

GİRESUN 
Fındık Araştırma 

Enstitüsü 

1-Örtücü Bitki ve Malç Kullanımının Organik Kivi 

Üretiminde Verim, Kalite ve Yabancı Ot Gelişimi 

Üzerine Etkisi 

ISPARTA 
Eğirdir Meyvecilik 

Araştırma Enstitüsü  

1-Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot 

Kontrolü için Allelopatiden Yararlanma Olanakları 

İZMİR 

Uluslar Arası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi 

1-Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi 

Üretiminde Farklı Münavebe Sistemlerinin 

Karşılaştırılması 

Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

1-Organik Biberin (Capsicum annum L.) Uygun Ön 

Bitkilerinin Belirlenmesi 

KONYA 

Toprak Su ve 

Çölleşme ile Mücadele 

Araştırma Enstitüsü  

1-Organik Tarımda Biyolojik ve Organik 

Gübrelemenin Patates, Buğday, Kuru Fasulye 

Münavebe Sisteminde Verim ve Kalite Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi 

MANİSA 
Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü 

1-Organik Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde 

Koruyucu Toprak İşleme Yöntemleri ve Yabancı Ot 

Kontrolünde Yeni Yaklaşımlar 

SAMSUN 
Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

1-Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin 

Domates ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve 

Fungal Floraya Etkileri 

2-Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen 

Kompostun Organik Çay Üretiminde Kullanılması 

TEKİRDAĞ 
Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü 

1-Gökçeada’da Organik Üzüm Yetiştiriciliğine 

Uygun Çeşitlerin Belirlenmesi 

KIRKLARELİ 

Atatürk Toprak, Su ve 

Tarımsal Meteoroloji 

Araştırma Enstitüsü 

1-Gökçeada’da Yürütülen Organik Bağcılıkta Yeşil 

Gübreleme ve Diğer Organik Materyallerin 

Kullanma İmkânlarının Araştırılması 

YALOVA 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

1-Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde Örtü Bitkisi ve 

Malç Kullanımının Verim, Kalite ve Çevreye Olan 

Etkileri Üzerine Araştırmalar 

2-Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin Geliştirilmesi 

3-Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde 

Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

4-Organik Kayın Mantarı (Pleurotus ostreatus)   

Üretiminin Geliştirilmesi 

5-Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon 

Açıklıklarında Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 

Organik Olarak Yetiştiriciliğinin Araştırılması 

6-Organik ve Konvansiyonel Koşullarda 

Yetiştirilmiş Biber (Capsicum annum L.) 

Çeşitlerinde Tohum Gelişimi, Kurutma ve 

Depolamanın Tohum Kalitesine Etkisi 
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B-TUBİTAK tarafından desteklenen projeler 

TÜBİTAK tarafından 1007 kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 

projelerini Destekleme programı çerçevesinde organik tarım araştırmalarına yönelik 

"Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere, Girdi Üretim Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi” projesi 2013 yılında desteklenmiştir. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü Liderliğinde yürütülen projenin paydaşları çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4. Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere, Girdi Üretim Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi 1007 projesi paydaşları  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ ÜNİVERSİTELER 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü /YALOVA 

Çukurova Üniversitesi /ADANA 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü /İZMİR Ege Üniversitesi /İZMİR 

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

/ISPARTA 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

/ISPARTA 

Kayısı Araştırma Enstitüsü  /MALATYA  

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

/ADANA 

 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü /MANİSA  

İncir Araştırma Enstitüsü Erbeyli/AYDIN  

 

Söz konusu proje; Kompost Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Organik Tarımda 

Kullanılması, Yerel Kaynakların Kullanımı ile Biyolojik Mücadele Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi ve Organik Tarımda Kullanılmak Üzere Çoğaltım Materyali Üretim 

Yöntemlerinin Geliştirilmesi isimli 3 iş paketinden oluşmaktadır. 

Projenin ilk iş paketinde zeytin ve gül üretiminden kaynaklanan, yeterince 

değerlendirilemeyen ve çevre açısından sorun olan atıklardan toprak ve çevre açısından 

yararlı, doğal, yenilenebilir ve geri dönüşümü olan organik hammadde elde edilme çalışmaları 

halen devam etmektedir. 

Hem organik tarım hem de diğer tarımsal üretim sistemlerinde hastalık ve zararlı 

yönetiminde çevreye dost preparatlar ile tekniklerin kullanımı, güvenli ve güvenilir gıda 

üretimi ile ekosistemde var olan dengenin sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir faktördür. 

Ülkemizde şu an yürütülmekte olan organik tarım faaliyetlerinde kullanılan hastalık ve zararlı 

yönetimi girdilerinin önemli bir kısmı yurtdışı kaynaklı olup, konvansiyonel tarımda olduğu 

gibi, organik tarımda da yerel kaynaklardan geliştirilmiş girdi yeterli değildir. Bu çalışmanın 

ikinci iş paketi kapsamında, sebze yetiştiriciliğinde özellikle örtüaltı üretim şartlarında sorun 

olan bazı toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı ümitvar biyokontrol 

mikroorganizmalarının (Trichoderma spp.) formulasyonu ve üretimi için uygun tekniklerin 

geliştirilmesi gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Aynı iş paketinde 

gerçekleştirilen diğer bir eylem; örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde önemli zararlılar olan ve 

mücadelesinde kullanılan konvansiyonel zirai mücadele preperatları gıda güvenirliği, çevre ve 

insan sağlığı açısından önemli tehdit oluşturan kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus 

Boisd.), beyazsinek (Bemisia tabaci Genn.) ve tripslerin yerel doğal düşmanlarının kitlesel 

üretim teknikleri geliştirilerek uygulamaya aktarılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. 
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Ülkemizde organik tarım üretim faaliyetlerinin gelecekte de sürdürülebilmesi için 

çoğaltım materyali üretimine veri sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılarak sektöre 

aktarılması gereklidir. Bu çalışmanın üçüncü iş paketinde, organik sebze tohumu (soğan, 

hıyar, brokoli ve marul), sebze fidesi (domates, karpuz ve salata-marul) ile çilek fidesi ve 

organik fidan (zeytin, elma, kayısı, incir ve asma) üretim teknikleri geliştirilmesi yönünde 

çalışmalar devam etmektedir. 

Proje kapsamında geliştirilen teknik ve teknolojilerin uygulanması ile elde edilen tüm 

ürün ve tekniklerin katma değerini belirlemeye yönelik maliyet analizi yapılacaktır. Elde 

edilen ürün, teknik, teknoloji ve veriler sonuç raporu, çalıştay, kitap, broşür, ve web sayfası 

aracılığı ile kamuya duyurulacak elde edilen çıktıların uygulamaya aktarımı proje 

tamamlanmasından hemen sonra başlayarak 36 ayda tamamlanacaktır. 

 

C-AB Fonlarınca desteklenen projeler 

AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Projesi “Avrupa 

Uluslararası Organik Gıda ve Tarım Sistemleri Araştırmalarının Koordinasyonu 

(Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming 

Systems+CORE ORGANIC PLUS” projesinde Türkiye’yi TAGEM temsil etmektedir. Proje 

01 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 5 yıl süreyle devam edecektir.  

Danimarka liderliğinde hazırlanıp, AB Komisyonu tarafından desteklenmesi kabul 

edilen bu Koordinasyon ve Destekleme Faaliyeti projesine, 22 ülke (Danimarka, Almanya, 

Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa,  İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, 

Türkiye ve İngiltere) katılmaktadır. 

Projede 5 tane iş paketi bulunmaktadır. Türkiye, 2. İş Paketinde (Thematic Research 

Areas and Call Text) İş Paketi lideri olarak görev üstlenmiştir. 

Projenin stratejik amacı; AB üyesi olan ve olmayan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma, 

özellikle de doğal kaynakların yönetimi ve küresel değişimden kaynaklanan risklerin 

azaltılmasına olan destek ve katkılarının en üst düzeye yükseltilmesi için bilimsel işbirliğinin 

güçlendirilmesidir. 

Bu amaca ulaşabilmek için: mevcut milli araştırma programları arasındaki olumlu 

etkileşimlerin artırılması ve ülkelerin kendi başlarına gereği gibi yürütemeyecekleri boyuttaki 

çok büyük araştırma projelerinin uygulanabilmesi için, ortak önceliklere göre belirlenmiş 

konularda yapılan çok uluslu proje çağrıları ve ortak değerlendirme süreçleri yoluyla, milli 

araştırma teşkilatları arasında işbirliğinin yükseltilmesi başta olmak üzere, birçok gelişmeler 

sağlanacaktır. 

CORE ORGANIC PLUS projesinin bir önceki dönemde uygulanan şekli olan 

ülkemizin de ortakları arasında yer aldığı CORE ORGANIC II projesi kapsamında, 

araştırma kuruluşlarımız ve üniversitelerimizin ortaklığında yürütülen 4 adet Ar-Ge projesi 

mevcuttur. 

Bu projelerden; Süleyman Demirel Üniversitesi ile Erzincan Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü’nün ülkemiz adına yürütücüsü oldukları “Organik Yetiştiricilikte 

Hedeflenmiş Hassas Biyokontrol ve Tozlanmanın Artırılması” (BICOPOLL, Targeted 

Precision Biocontrol and Pollination Enhancement in Organic Cropping System) başlıklı 

proje ile Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
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Enstitüsünün katıldıkları “Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Sağlığının Arttırılması 

İçin Yenilikçi Tekniklerin Uygulanması” (BIO-INCROP, Innovative Cropping Techniques 

to Increase Soil Health in Organic Fruit Tree Crops) başlıklı projeler tamamlanmıştır. 

Ayrıca 2. Çağrı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Eğirdir Meyvecilik 

Araştırma Enstitüsü’nün ülkemiz adına yürütücüsü oldukları “Sağlıklı Büyüme: Doğruluk ve 

Güven ile Niş Pazardan Geniş Hacimli Pazarlara” (HEALTYGROWTH, Healthy growth: 

From Niche To Volume With İntegrity and Trust) başlıklı proje ile “Organik Bitki Islahında 

Çeşitliliği Arttırmak için Çalışmaların Koordinasyonu” (COBRA, Coordinating Organic 

Plant Breeding Activities for diversity) başlıklı proje çalışmalarına halen devam etmektedir. 

Diğer taraftan, 01 Aralık 2013 tarihinde resmen başlayan CORE ORGANIC PLUS 

projesi kapsamında yapılan 1. Proje çağrısına ülkemizin de içinde bulunduğu üç proje 

yürürlüğe girmiştir. 

Çukurova Üniversitesi ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında 

yürütülen “Bozulmuş Bağ Alanlarında Toprak Fonksiyonlarının Organik Bağcılık ile Geri 

Kazanımı”(ReSolVe, Restoring Optimal Soil Functionality In Degraded Areas Within 

Organic Vineyards), ülkemiz adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü’nün ortağı olduğu "Organik Otlatma Sistemlerine Adapte Olmuş Kombine 

Verimli Yerli Sığır Irklarında Güncel Veri Toplama Yöntemleri ile Güncel Islah Stratejileri 

Kullanılması ile Koruyucu Sağlık Yönetimi" (ORG-COWS,Towards Preventive Health 

Management İn Native Dual-Purpose Cattle Adapted To Organic Pasture Based Production 

Systems Via Novel Breeding Strategies Based On Novel Trait Recording) ve Gaziantep 

Üniversitesi ile Bursa Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü’nün ortaklığında yürütülen 

“Güvenilir, Yüksek Kalitede ve Sağlıklı Organik Üzümsü Meyve Ürünleri İçin Yenilikçi ve 

Eko-Sürdürülebilir İşleme ve Paketleme” (ECOBERRIES, Innovative And Eco-Sustainable 

Processing And Packaging For Safe, High Quality And Healthy Organic Berry Products) 

projelerinin sözleşmeleri 2015 yılında imzalanarak, resmen başlamıştır. 

 

SONUÇ 

Türkiye organik tarım konusunda çok avantajlı konumdadır. Birçok ülkeye göre farklı 

ekolojik koşulları ve henüz kirlenmemiş verimli toprakları, zengin biyoçeşitliliği, özellikle 

zengin yerel çeşitleri tarımda avantaj sağlamaktadır.  

Böyle sağlıklı ve çevreyi tahrip etmeden üretilmiş ürünleri öncelikle bizim 

çocuklarımız ve insanlarımız tüketebilme sansı olmalıdır. Böylece gelecek kuşaklara temiz ve 

sürdürülebilir topraklar bırakabilme sansımız olacaktır.  

Günümüzde yapılması gereken, katma değeri yüksek işlenmiş ürünlerin artırılması ve 

ihracata kazandırılmasıdır. Böylece ürünler hem daha yüksek fiyatla ihraç edilebilecek hem 

de başka sektörler de gelir elde edebilecektir. 

Bu kazanımları sağlamanın yolu AR GE faaliyetlerinin daha fazla olmasından 

geçmektedir. Çizelgelere bakıldığında sonuçlanan Ar Ge projelerinin sadece 4 tanesi 

hayvancılık grubuna yönelik projelerdir. Organik sektörün genişlemesiyle birlikte organik 

hayvancılık konusundaki araştırma faaliyetlerinin arttırılması önemlidir. Doğayla dost 

olabilecek girdi sağlayacak konularda yapılacak araştırmalar, organik tarımın dış 

kaynaklara dayalı sürdürülmesini engellemek açısından yaralı olacaktır. Özellikle 2005-2010 

yılları arasında yapılan çalışmalar organik tarımın başlangıcını oluşturan çalışmalardır, bu 
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araştırmalar daha sonrasında yürütülecek araştırmalara temel oluşturması açısından önem 

taşımaktadır. 2010 yılı ve sonrasında Araştırma Enstitülerimizde çalışan Araştırmacılar daha 

çok deneyim kazanmışlardır. Gelecek yıllarda organik tarım konusundaki araştırma projeleri 

artarak devam edecektir.  
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ORGANİK VE KONVANSİYONEL OLARAK YETİŞTİRİLEN 

FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) BİTKİSİNİN MİKRO BİTKİ BESİN 

ELEMENTİ İÇERİĞİ 
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 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Özet 

Bu çalışmada, organik ve konvansiyonel yetiştiricilik sistemlerine göre yetiştirilen fesleğenin (Ocimum 

basilicum L.) herbasındaki mikro bitki besin elementlerinin uygulamalara ve yetiştiricilik sistemlerine göre 

değişimi incelenmiştir. Bu çalışma tarla denemeleri şeklinde 2011-2012 yılları arasında yürütülmüştür. Organik 

yetiştiricilikte ilk yılda demir (Fe) içeriği en düşük (53 mg kg
-1
) kontrol ve HF+Z (Hamposfat+Zeolit), en yüksek 

ise (86 mg kg
-1
) HF+KF (Hamfosfat+Potasyum Feldspat) uygulamalarında elde edilmiştir. İkinci yılki 

sonuçlarda ise Fe kontrol grubu fesleğenlerinde en az (100 mg kg
-1
), HF+Z uygulamasında en fazla (165 mg kg

-

1
) düzeylerde saptanmıştır. Konvansiyonel yetiştiricilikte ise ilk yıl en düşük Fe (mg kg

-1
) içeriği kontrol (91 mg 

kg
-1
) grubunda, en yüksek Fe değeri ise her iki yılda da 15:15:15 kompoze gübre uygulamasından (135-366 mg 

kg
-1
) elde edilmiştir. Bakır (Cu) içerikleri ilk yıl 11.46-17.17 mg kg

-1
, ikinci yılda ise 14.79-18.39 mg kg

-1
 olarak 

belirlenmiştir. Konvansiyonel yetiştiricilikte Cu (mg kg
-1
) içeriği ilk yıl 10.53-14.13, ikinci yılda ise 9.31-13.44 

olarak belirlenmiştir. Çinko (Zn) içeriği (mg kg
-1
) ilk yıl en düşük (47) kontrol, en yüksek ise (77) HF+KF 

uygulamalarında, ikinci yılki Zn içeriği 61-71 arasında belirlenmiştir. Konvansiyonel sistemde ilk yıl Zn (mg kg
-

1
) değerinin 41–67, ikinci yılda ise, 50-56 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Mangan (Mn) içeriği organik 

yetiştiricilikte ilk yıl 48-68 mg kg
-1
, ikinci yılda ise 51-72 mg kg

-1
 arasında, Konvansiyonel yetiştiricilikte ise ilk 

yılda Mn (mg kg
-1

) içeriklerinin uygulamalara göre değişimi 56-65, ikinci çalışma yılında ise 44-55 olarak 

saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Fesleğen, Ocimum basilicum L., organik tarım, konvansiyonel tarım, mikro element 

MICRO PLANT NUTRIENTS CONTENT OF ORGANIC AND 

CONVENTIONALLY GROWN BASIL (Ocimum basilicum L.) 
 

Abstract 

The micro plant nutrients content of basil (Ocimum basilicum L.) herba which was grown under organic 

and conventional systems was researched regarding to applications and growing systems. This study was carried 

out as field experiments between the years 2011-2012. The lowest iron (Fe) content was determined as 53 mg kg
-

1 
at control group and RP+Z (Rock Phosphate+Zeolite) applications, under organic production. At second year, 

the lowest value of Fe was found 100 mg kg
-1 

in control group and the highest one was in RP+Z application as 

165 mg kg
-1

. In conventional production, Fe was determined as lowest at first year in control group, and the 

highest value was found in 15:15:15 compose fertilizer application in both 2 year as 91 and 135-366 mg kg
-1 

respectively. Cupper (Cu) content was found  between 11.46 and 17.17 mg kg
-1 

at first year. At second year, it 

was detemined between 14.79 and 18.39 mg kg
-1

. In conventionally production, it is seen that Cu content 

changes at first and second year from 10,53 to 14,13 mg kg
-1  

and 9.31-13.44 mg kg
-1

 respectively. Zn content 

was reported as lowest one at control (47 mg kg
-1

) group at first year, and the highest one (77) at Rock Phosphate 

+ Potassium Feldspat (RP+KF) HF+KF applications. At second year, it was found between 61-71. It is also 

found that, Zn content varies between 41-67 and 50-56 at first and second year respectively in conventional 

system. Manganese (Mn) content varies between 48-68 mg kg
-1  

and 51-72 mg kg
-1

 in organic production at first 

and second year respectively. In conventional production, Mn content varies between 56-65 and 44-55 mg kg
-1 

at 

first and second year respectively. 
Key Words: Basil (Ocimum basilicum L.), Organic farming, conventional farming , micro plant nutrients 

GİRİŞ 

Organik tarım, farklı isimler ile belirtilmektedir, İngiltere’de organik (organic), 

Almanya’da ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik (biologique) kelimeleri 

kullanılmaktadır. (Anonim, 1991). Organik tarım, sentetik içerikli gübre, tarım ilaçları, 

büyüme düzenleyiciler ve hayvan yem katkıları kullanımını yasaklayan veya büyük ölçüde 

http://tureng.com/search/conventionally
http://fr.tureng.com/en/biologique
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kullanımından kaçınan bir üretim sistemi olarak belirtilmektedir (USDA, 1980). Organik 

tarımın; tarımsal üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar, kendine özgü uluslararası 

kuralları olduğu, bu sürecin tüm aşamalarında sertifikasyon kuruluşları tarafından kontrol 

edilip sertifikalandırıldığı belirtilmektedir (Demiryürek ve ark., 2008). Organik tarım sistemi 

1980'li yılların sonunda dünyada artmaya başlamış olup, organik tarım sistemi ile birlikte 

insan ve çevre sağlığına olan duyarlılık da güçlenmiştir. Böylelikle, organik tarım kullanılan 

tüm tarımsal girdilerin sertifikalı organik ve doğal olduğu ve iyi tarım uygulamaları gibi 

toprak analizlerine dayalı kontrollü yetiştiriciliğin yapıldığı yeni sistemler ortaya çıkmıştır.  

Tıbbi bitkiler gıda, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır. Türkiye’de genelde doğadan 

toplanmakta, kültürü yaygın olarak yapılmamaktadır. Son zamanlarda söz konusu 

sektörlerden gelen talepler bu bitkilerin üretilmesinin daha uygun olacağını, verimin 

artabileceğini, uçucu yağ kalitesinde standardizasyonun sağlanabileceğini düşündürmüştür. 

(Anaç ve ark., 2014). Organik yetiştiricilik Türkiye'de özellikle 1984-1985 yıllarında başlamış 

ve bu alanlar yoğun olarak Ege Bölgesi ve çevresinde yer almaktadır (Köse ve Odabaşı, 

2005). 

Lamiaceae familyasına ait Ocimum türleri Türkiye’de reyhan veya fesleğen olarak 

bilinmektedir (Baytop, 1994). Bunlardan Ocimum basilicum L. türü morfolojik özellikler 

değerli uçucu yağlarından ve güzel kokularından dolayı baharat, ilaç, gıda ve parfümeri 

sanayilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Telci, 2005). Khalid et al., (2006), organik 

olarak yetiştirilen fesleğenin büyüme karakterlerinin, uçucu yağ ve toplam flavonoit 

miktarlarının daha iyi olduğunu belirtmektedirler. 

Bu çalışmada, organik ve konvansiyonel fesleğen yetiştiriciliğinde farklı uygulamalar 

ile yetiştiricilik sistemleri arasındaki olası farkın ve etkilerinin mikro bitki besin elementleri 

açısından etkilerinin belirlemesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Deneme, Kuşadası’nda bulunan organik ve konvansiyonel çiftlik işletmelerinde 

kurulmuş ve 2011-2012 yıllarında yürütülmüştür. Deneme alanlarına ait toprak özellikleri 

çizelge 1’de verilmiştir. Denemeler 5 organik ve 5 konvansiyonel olmak üzere toplam 10 

uygulamadan oluşan tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Çalışmada, organik 

Tarım Yasalarına (Anomim, 2010) göre izin verilen organik ve doğal girdiler kullanılmıştır. 

Dört tekrarlı olarak 20 m
2
’lik parsellerde kurulan denemede, parseller arasında 30 cm’lik 

kenar etki payı bırakılmış olup aşağıda belirtilen uygulamalar yapılmıştır. 

Bitkilerinin optimum düzeydeki verimleri (yaş herba verimleri fesleğen için; 421.0-3197.0 

kg/da) dikkate alınarak hesaplanmış ve önerilen bitki besin elementi miktarları uygulanmıştır 

(10 kg/da N, 4 kg/da P2O5, 12 kg/da K2O) (Mitchell, 1998; Blank et al., 2006; Erşahin, 2006). 

Parsellere gübre uygulamaları yapılıp diskaro ile toprağa karıştırıldıktan sonra, fesleğen 

fideleri deneme parsellerine şaşırtılmıştır. Aşağıda çizelge 2’de belirtilen girdi ve 

kombinasyonları kullanılmıştır. Deneme süresince damla sulama sistemi ile sulama 

yapılmıştır. 
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Çizelge 1. Deneme alanlarının toprak özellikleri 

 Organik deneme Konvansiyonel denem 

pH 7.81 7.60 

Tuz(%) 0.027 0.033 

Kireç (%) 30.00 19.94 

Bünye  Tın Tın 

Toplam N(%) 0.16 0.09 

Alınabilir P (mg/kg) 8.38 2.17 

Alınabilir K (mg/kg) 146 104 

Alınabilir Ca (mg/kg) 5800 5600 

Alınabilir Mg (mg/kg) 582 290 

Alınabilir Fe (mg/kg) 3.98 8.65 

Alınabilir Zn (mg/kg) 1.09 1.32 

Alınabilir Cu (mg/kg) 2.84 2.71 

Alınabilir Mn (mg/kg) 1.28 7.61 

 

Çizelge 2. Organik ve konvansiyonel olarak kullanılan gübreler ve kombinasyonları 

Organik parsel girdi uygulamaları Konvansiyonel parsel girdi uygulamaları 

1-Hamfosfat+Potasyumlu Feldspat (HF+KF) 

2-Kemik Unu+Potasyumlu Feldspat (KU+KF) 

3-Kemik Unu+Zeolit (KU+Z) 

4-Hamfosfat+Zeolit (HF+Z) 

5-Kontrol (Hayvan gübresi+Kükürt) 

1-15:15:15 (NH4NO3+K2SO4) 

2-MAP (NH4NO3+K2SO4) 

3-DAP (NH4NO3+K2SO4) 

4-MKP (NH4NO3+K2SO4) 

5-Kontrol 

 

Vejetasyon süresince tam çiçeklenme döneminde her parseldeki bitkiler toprak 

seviyesinden 5 cm yükseklikten biçilerek 2 kez hasat yapılmış. Besin elementi analizleri için 

her parselden ayrı ayrı alınan taze örnekler saf su ile yıkandıktan sonra, etüvde 65-70
o
C de 

son iki tartım eşit oluncaya kadar kurutulmuş ve kuru ağırlık (Guenter, 1975) miktarları 

belirlendikten sonra, değirmende öğütülerek analizlere hazır hale getirilmiş ve sonuçlar kuru 

madde (65
0
C) üzerinden verilmiştir. Demir, çinko, mangan ve bakır yaş yakma (4:1 HNO3: 

HClO4) ile elde edilen ekstraktta Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre ile ölçülmüştür 

(Munter and Grande, 1981; Kacar ve İnal, 2008). 

İstatistiki Analizler: Analiz sonuçlarının istatistiki değerlendirmeleri TARİST istatistik 

programı (Açıkgöz ve ark., 1994) aracılığıyla yapılmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri 

Demir (Fe); Organik denemede en düşük Fe içeriği 86 mg kg
-1

 HF+KF 53 mg kg
-1

 ile 

kontrol ve HF+Z uygulamalarında en yüksek değer ise 86 mg kg
-1

 HF+KF uygulamasından 

saptanmıştır. İkinci yılki sonuçlar, Fe’in kontrol fesleğenlerinde en az (100 mg kg
-1

), HF+Z 

parsellerindeki fesleğenlerde en fazla (165 mg kg
-1
) saptandığını ortaya koymuştur (çizelge 

3). Bu artışın zeolitin özelliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Köksaldı, 1999). İkinci yıl 

yetişen fesleğenlerde Fe daha yüksek değerde bulunmuştur. Toprak reaksiyonunu düzenlemek 
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amacı ile deneme alanlarına atılan toz S’ün ikinci yıl yararlılığının daha fazla olabileceği 

nedeni ile Fe alımının artmış olduğu tahmin edilmektedir. Ham fosfatlı (HF) uygulamalarda, 

fesleğenlerin daha fazla Fe aldığı görüşü öne çıkmıştır. 

Konvansiyonel fesleğen herbasındaki Fe içeriği ilk yıl 91-135 ve ikinci yılda ise 266-366 mg 

kg
-1 
olarak belirlenmiştir. En düşük (91 mg kg

-1
) kontrol parselinde, en fazla ise (135 mg kg

-1
) 

15:15:15 uygulamasında ölçülmüştür. İkinci yıl en yüksek Fe değerine (366 mg kg
-1
) ilk yıla 

benzer şekilde 15:15:15 ve en düşük (266 mg kg
-1
) MAP uygulanan fesleğenlerde 

belirlenmiştir. (çizelge 2.3). Sonuçlar yıllara göre farklılık göstermiş ve ikinci yıl daha fazla 

bulunmuştur. İkinci yıl denemenin konvansiyonel alanlarının pH’larını düşürebilmek amacı 

ile toprağa uygulanan toz S’ e bağlı olarak Fe alımının yükseldiğini düşündürmektedir. 

Uygulamalara göre Fe alınımı en fazla 15:15:15 uygulanan parsellerindeki fesleğenler 

tarafından olmuştur 

Bakır (Cu); Fesleğenlerin ilk yılki Cu (mg kg
-1
) içerikleri 11.46 - 17.17 arasında 

bulunmuştur. Bu değerlerin sırası ile kontrol ve HF+KF uygulamalarına ait olduğu 

saptanmıştır. İkinci yıl Cu en az (14.79 mg kg
-1

) kontrol, en fazla (18.39 mg kg
-1

) HF+Z 

uygulamasına ait fesleğenlerde saptanmıştır (çizelge ). Fesleğenlerin iki yıllık Cu sonuçları, 

oldukça benzerdir. Uygulamalara göre durum irdelendiğinde, HF+KF ve HF+Z 

parsellerindeki fesleğenlerin Cu içeriklerinin literatürde bildirilen kriter değerlere çok 

yaklaştığını düşündürmektedir (WHO, 2004; Mengel and Kirkby, 2001). Bakırın mutlak 

gerekli bir bitki besin elementi ve aynı zamanda bir metal olması, daha az ama fesleğen için 

yeterli miktarlarda Cu içeren fesleğenlerin bulunduğu KU+Z uygulamasının, Cu 

beslenmesinde önerilmesinin daha doğru olacağı görüşünü ortaya çıkarmıştır. Konvansiyonel 

çalışmanın ilk yılında Cu (mg kg
-1

) 10.53-14.13 aralığında belirlenmiş ve kontrol 

uygulamasında düşük, 15:15:15 uygulamasında ise yüksek değer elde edilmiştir. İkinci yılda 

ise, 9.31-13.44 mg kg
-1

 olarak saptanmıştır ve bu en yüksek değer istatistiki olarak MAP 

parsellerindeki fesleğenlerde belirlenmiştir. Ancak istatistiki olarak MAP fesleğenleri ile 

MKP fesleğenlerinin Cu içerikleri benzer diye tanımlanmıştır. İki yıl değerlerinin birbirleri ile 

karşılaştırması sonucunda yıllar itibarı ile belirgin bir farklılığın olmadığı söylenebilir. 

Uygulamalara göre ilk yıl 15:15:15, ikinci yılda ise  MAP ile gübrelenen fesleğenlerin Cu 

içeriklerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Çinko (Zn); Çalışmanın ilk yılında Zn en düşük (47 mg kg
-1
) kontrol, en yüksek ise (77 

mg kg
-1
) HF+KF uygulamalarında saptanmıştır. Bu sonuçların diğer uygulamalara göre 

istatistiki olarak farklılaştığı belirlenmiştir. İkinci yıl değişim 61-71 mg kg
-1

 arasında 

olmuştur. İstatistiki olarak ikinci yıla ait bulgular farklılaşmamıştır (çizelge ). İki yıl ki Zn 

sonuçları oldukça benzer bulunmuştur. HF+KF uygulama parsellerindeki bitkiler her iki yılda 

da en optimum düzeydeki Zn’ya sahip olmaları nedeni ile söz konusu bu uygulamanın ön 

plana çıktığı söylenebilir. Konvansiyonel Fesleğen herbasında Zn ’un ilk yıl 41 mg kg
-1

 

(kontrol) ile 67 mg kg
-1

 (15:15:15) ikinci yıl ise, 50 mg kg
-1

 (kontrol) ile 56 mg kg
-1

 

(15:15:15) aralığında değiştiği belirlenmiştir (çizelge 4). İki yılda da en yüksek Zn içerikleri 

15:15:15 ve DAP uygulamalarına ait olduğu hesaplanmıştır. Bu bağlamda yıllara göre Zn 

değerleri bakımından belirgin bir farklılığın olmadığı ve 15:15:15 gübresi uygulanan 

parsellerde ön planda olduğu belirlenmiştir. 

Mangan (Mn); İlk yıl fesleğenlerin Mn içerikleri en düşük 48 mg kg
-1

 (kontrol), en 

yüksek ise 68 mg kg
-1

 (KU+KF) olarak belirlenmiştir. İkinci yıl 51 mg kg
-1

 (kontrol) ile 72 
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mg kg
-1

 (KU+Z) uygulamalarında belirlenmiştir. İkinci yıl Mn sonuçları daha yüksek 

bulunmuştur. 

İstatistiki önemde en yüksek Mn içeren fesleğenlerin, KU+KF, KU+Z ve HF+Z 

parsellerindeki bitkilerin olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın ilk yılki bulguları 

fesleğenlerin Mn içeriklerinin uygulamalara göre en düşük 56 mg kg
-1

 ile kontrol parselinde, 

en yüksek 65 mg kg
-1

 ile MAP parselinde olduğu ortaya çıkmıştır. İstatistiki anlamda MAP 

parseli fesleğenlerinin Mn içerikleri ile 15:15:15 uygulamalarına ait fesleğenlerin Mn 

içerikleri aynı grupta oldukları için benzer değerlendirilmiştir. İkinci çalışma yılında, en 

düşük (44 mg kg
-1
) ve en yüksek (55 mg kg

-1
) Mn içerikleri DAP ve MKP uygulamalarına ait 

fesleğen bitkilerinde ölçülmüştür (çizelge 2.3). 

İki yıllık sonuçlar, ilk yıl fesleğen herbasının Mn içeriğinin daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. Her iki yılda da en fazla Mn’ın 15:15:15, MAP ve MKP parsellerindeki 

fesleğenlerde ölçüldüğü belirlenmiştir.  

Demir değerlerinin ikinci yıl daha fazla saptanmış olması, toprak reaksiyonunun 

düzenlenmesi amacı ile her iki yılda da toprağa ilave edilen S’den kaynaklandığı 

sanılmaktadır. Bitki kuru maddesinde 100 mg kg
-1

 Fe’in yeterli düzeyde olduğu bildirilmiştir 

(Mengel and Kirkby, 2001). Çok yıllık ve tek yıllık bitkiler için verilen kritik Cu elementi 

konsantrasyonları farklı olmakla birlikte, bitkilerin Cu içeriklerinin genellikle 16–20 mg kg
-1

 

arasında bulunduğu rapor edilmektedir (Mengel and Kirkby, 2001). Bitki kuru ağırlığındaki 

kritik Zn konsantrasyonu 100 mg kg
-1

 (Jones et al. 1973) olarak belirtilmektedir. Bitki kuru 

ağırlığındaki kritik Mn konsantrasyonu ise 300-500 mg kg
-1

 (Kabata-Pendias and Dudka, 

1991) olarak bildirilmiştir. Golcz et al. (2006) tarafından ise fesleğen herbasında 439 mg kg
-1

 

Fe, 176 mg kg
-1

 Mn, 16 mg kg
-1

 Cu ve 80 mg kg
-1

 Zn bulunduğu rapor edilmektedir. Genel 

olarak HF ve KU içeren girdilerin, organik fesleğenin beslenmesinde öne çıkan uygulamalar 

olarak değerlendirilmesinin uygun olabileceği düşünülmektedir. 

Tüm mikro bitki besin elementleri için yapılan irdelemeler, genelde Fe’in ikinci yıl 

daha fazla alındığını, Mn ölçümlerinin ilk yıl biraz daha fazla saptanmış olmasına rağmen Zn 

ve Cu’ın yıllar itibari ile çok büyük farklılıklar arz etmediğini göstermiştir. Demir 

değerlerinin ikinci yıl daha fazla saptanmış olması, toprak reaksiyonunun düzenlenmesi amacı 

ile ikinci yıl ilave edilen S’den kaynaklandığı sanılmaktadır. Mikro bitki besin elementleri ile 

ilgili sonuçların literatür bulguları ile uyumlu olduğu belirlenmiştir (WHO, 2004; Mengel and 

Kirkby, 2001). İlk yıl, WHO (2004)’na göre fesleğenin Fe içeriği biraz düşük bulunmuştur. 

Ancak ikinci yıl yapılan kükürtleme ile yükselmiştir. Genel olarak 15:15:15, MKP ve MAP 

gübrelerinin, fesleğenin bu bağlamda beslenmesi için öne çıkan girdiler olarak 

değerlendirilebileceği görülmektedir. Ayrıca, makro bitki besin elementleri ve kuru herba 

verimlerinin de benzer uygulamalarda en iyi performansı göstermelerinin de bir rastlantı 

olmadığını düşündürmektedir Bitkilerde kuru maddede 100 mg kg
-1

 Fe’in yeterli düzeyde 

olduğu bildirilmiştir (Mengel and Kirkby, 2001). Çok yıllık ve tek yıllık bitkiler için verilen 

kritik Cu elementi konsantrasyonu değerleri farklı olmakla birlikte, bitkilerin Cu içeriklerinin 

ise genellikle 16–20 mg kg
-1

 arasında bulunduğu rapor edilmektedir (Mengel and Kirkby, 

2001). Bitki kuru ağırlığında bulunan kritik Zn konsantrasyonu 100 mg kg
-1

 (Jones et al. 

1973) olarak belirtilmektedir. Bitki kuru ağırlığında kritik Mn konsantrasyonlarının da 300-

500 mg kg
-1

 (Kabata-Pendias and Dudka, 1991) arasında değiştiği rapor edilmektedir. Golcz 

et al. (2006) tarafından ise fesleğen herbasında 439 mg kg
-1

 Fe, 176 mg kg
-1

 Mn, 16 mg kg
-1
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Cu ve 80 mg kg
-1

 Zn bulunduğuna değinilmektedir. Mikro bitki besin elementleri ile ilgili 

bulgularımızın, tüm bu değerler ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Çizelge 3. Organik fesleğen bitkisinin 1. ve 2. yıl mikro besin maddesi içerikleri (mg/kg) 

1.yıl 2. yıl 

Uygulamalar Fe Cu Zn Mn Fe Cu Zn Mn 

HF+KF 86a 17.17a 77a 53b 103b 16.23ab 70a 54b 

KU+KF 76b 12.38bc 57c 68a 145a 16.77ab 61b 70a 

KU+Z 66c 13.22ab 51cd 49bc 150a 14.87b 64b 72a 

HF+Z 53d 12.86ab 64b 50bc 165a 18.39a 71a 71a 

Kontrol 
53d 11.46c 

47d 48c 
100b 14.79b 

61b 51b 

Gübre Uyg. 

LSD 

(%1) 

4.49 

(%5) 

1.39 

(%1) 

6.84 

(%1) 

3.59 

(%1) 

22.94 

(%5) 

2.25 

(%1) 

5.39 

(%1) 

16.02 

 

Çizelge 4. konvansiyonel fesleğen bitkisinin 1. ve 2. yıl mikro besin maddesi içerikleri (mg/kg) 

1.yıl 2. yıl 

Konvansiyonel 

deneme 

de 

 

 

 

 

Fe Cu Zn Mn Fe Cu Zn Mn 

15-15-15 135a 14.13a 67a 63ab 366a 9.31c 56a 51ab 

MAP 123ab 11.46ab 47b 65a 266b 13.44a 49b 48bc 

DAP 108bc 10.99b 45bc 60abc 351a 10.55bc 56a 44c 

MKP 101c 11.32ab 43cd 58bc 281b 11.66ab 55a 55a 

Kontrol 
91c 10.53b 

41d 56c 
271b 9.84c 

50b 45c 

Gübre Uyg. 

LSD 

(%1) 

21.84 

(%5) 

3.01 

(%1) 

3.52 

(%1) 

5.56 

(%1) 

51.24 

(%1) 

1.81 

(%1) 

2.61 

(%1) 

4.60 

 

SONUÇ 

Farklı yetiştiricilik sistemlerine göre yetiştirilen fesleğen bitkisinin mikro besin 

elementi içeriği uygulamalar ve yetiştiricilik sistemlerine göre farklılık göstermiştir. Organik 

yetiştiricilikte mikro bitki besin element içerikleri miktarları genelde HF+Z, KU+Z ve 

HF+KF gibi özellikle zeolitin de mevcut olduğu uygulamaların ön plana çıktığı söylene 

bilinir. Konvansiyonel yetiştiricilikte ise mikro element beslenmesi bağlamında, genel 

olarak15:15:15, MKP ve MAP gübrelemelerinin fesleğen beslenmesi için öne çıkan 

uygulamalar olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Organik tarım, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve 

tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşımı için etkin bir üretim sistemidir. Organik tarımın geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasındaki temel amaç, organik ürünlerin üretim, tüketim ve pazar payını artırmaktır. Üretici ve 

tüketicinin en yakın buluşma noktası ise Organik Pazarlardır. Ülkemiz de 6’sı İstanbul, 3’ü İzmir ve 13’ü diğer 

illerde olmak üzere 22 adet Organik Pazar mevcuttur. Bu çalışmada mevcut organik pazarların yapıları ve 

işleyişleri ile ilgili bilgi verilecektir., Ayrıca Karadeniz Bölgesinde ki Organik Pazar ihtiyacı ve geleceği 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Organik Pazar, Tarım, üretici, tüketici 

ORGANİC BAZAARS İN TURKEY 

 
Abstract 

 Organic agriculture is an efficent production system for protecting and developing natural 

source,ensuring sustainability and accessing reliable food of consumer. Main goals of developing and 

popularisation  in organic agriculture  are increasing production,consumption and market share. The closest 

meeting point of consumer and producer is Organic Bazaar. There are 22 organic bazaars in Turkey. Six of them 

have been  in Istanbul, three of them have been  in Izmir ,thirteen of them have been in other cities. In this article  

The information will be given about structures and working of avaliable organic bazaars.  

Key Words: Organic Bazaar, farming, farmer, consumtion 

GİRİŞ 

Organik Ürün Nedir?  

Tohumdan hasada, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar olan bütün aşamalarında, 

insana ve ekosisteme zararlı kimyasal girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan 

üretilen, kontrollü ve sertifikalı ürünler organik ürün olarak adlandırılır. Organik ürünler, 

kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde, tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı, her 

bir verinin kayıt altına alındığı bir tarım yöntemiyle üretilmektedir.  

 

Neden Organik/Ekolojik/Biyolojik Tarım? 

Geçtiğimiz yüzyılda tüm dünyada bir devrim niteliğinde uygulamaya koyulan 

konvansiyonel, endüstriyel veya modern tarım olarak adlandırılan tarım yöntemlerinin, 

endüstriyel çağın en büyük başarısı olacağı sanılıyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

başlayan süreçte üretim de verim de arttı. Ancak verim, sadece birim alandan alınan miktar ve 

azalan işgücü üzerinden değerlendirildi. Bugün resmin tamamına bakıldığında durum çok 

farklıdır. 

Tarım sektörü dünya çapında bir kriz içinde; gıda güvenliği tehdit altında Kalkınma 

Bakanlığı’nın 2014-2018 yılları için hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı’ndaki Tarımsal 

Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndaki rakamlar bu 

tehdidin büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Raporda, uzun yıllar sabit seyreden tarımsal 

mailto:akayan@omu.edu.tr
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ürün fiyatlarının Ocak 2007’nin ikinci yarısından itibaren artmaya başladığı ve Mayıs 2008’de 

rekor seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Gıda Krizi olarak adlandırılan bu süreçte petrol fiyatları 

tarımsal ürün fiyatlarının artışını destekleyecek şekilde yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış pek 

çok ülkede protestolara neden oldu. Hükümetler tarım ürünleri ihracat ve ithalatına yönelik 

politikalarında çeşitli değişiklikler yaptılar. Son 10 yılda dünyanın farklı bölgelerinde 

kuraklık ve sel felaketlerinin artması, gıda fiyatlarındaki istikrarsızlığı da artırdı. Ekonomik 

büyüme adına ve açlığa çare senaryolarıyla sunulan modern/endüstriyel tarımda kullanılan 

sentetik gübreler, kimyasal ilaçlar ve mono kültür tarım yöntemleri doğayı tahrip ediyor, 

toprağın üretkenliğini yok ederek tarımı yapılamaz hale getiriyor, su kaynaklarını kirletiyor, 

insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit ediyor, kırsal toplulukları, nüfusu yoksullaştırıyor. 

Bununla birlikte tarım ve gıda sektöründe hem tarımsal girdiler hem de pazarlamada 

tekelleşme gelirin, adaletsiz biçimde dağıtılmasına neden oluyor. Yaygın olarak kullanılan 

gıdayı üretme şekli, tahrip edici, üstelik sürdürülebilir değil. Buna karşın organik tarım, bizi 

konvansiyonel tarımın yarattığı sağlık sorunlarından korunmanın yanı sıra, doğanın ve toprak 

su gibi doğal varlıkların korunması için de çözümler sunuyor. Organik tarım, belirli elit bir 

kesime sağlıklı ürünler sunan, toplumun çevre ve sağlık konusundaki duyarlılığına yanıt 

veren, alternatif bir yöntem olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. 

Organik tarım felsefesi, ilkeleri ve amaçları doğrultusunda bakıldığında ve bu yolda 

yüründüğünde kırsal nüfusun yoksullaşması, istihdam, gıda ve tarım sektöründeki 

tekelleşmenin de önüne geçilecek bir yol, yöntem, yaklaşım öneriyor. Organik tarım aynı 

zamanda tohum, çiftçi, toprak, bitki, hayvan ve tüketici arasında yeni bir ilişki modeli 

tanımlayan bir yaşam kültürü olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda küçük aile işletmeciliği, 

gıda güvencesiyle birlikte sürdürülebilirliğin sağlanması ve açlığa çare açısından da uzun 

vadede bir çıkış yolu olabilir. 

Organik tarım standart ve yönetmelikleri sağlık sorunlarına yol açabileceği düşünülen 

gıda katkı maddelerine ve ürün işleme yöntemlerine de izin vermiyor. Organik sağlık, çevre 

ve hayvan hakları açısından ortaya koyduğu amaçların yanı sıra sosyoekonomik amaçlarını da 

başarıyla gerçekleştirmesi sadece tarım ve gıda sektör paydaşlarının çabasıyla değil, bireylerin 

taleplerinin yönünü değiştirmeleri ve yaşam tarzlarını sorgulamalarıyla mümkündür. 

  

Organik Pazarların Amaçları 

1. Ekolojik sertifikalı ürünlerin üreticiden her kesimden tüketiciye en kısa, ucuz yoldan ve 

uygun koşullarda, güvenli bir sistem içinde ulaşmasına olanak sağlamak, 

2. Ekolojik ürün bilgisinin yaygınlaştırılması, tüketici eğitimi ve talep oluşturulması, 

3. Denetimli, güvenilir, belgeli, sağlıklı ürünler sunarak halk sağlığına katkıda bulunmak, 

4. Ekolojik tarıma geçen çiftçilere pazar desteği sağlarken yeni    üreticilerin/yatırımcının 

teşvik edilmesi yolu ile sektörün gelişimine katkıda bulunmak, 

5. Sosyal ve ekonomik  takas modeli olan halk pazarlarının geliştirilmesi, 

6. Su ve toprak kalitesi ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak, 

7. Ekolojik ürünlerin iç pazarda adil, sürdürülebilir, güvenilir alış-veriş modeli ile 

tanıtılması ve yaygınlaştırılması, 

8. Her kesimden insanın/kullanıcının uygun fiyata ekolojik ürünlere ulaşabilir olması, 

9. Belediye, STK işbirliği ve kamusal alanın geliştirilmesi ile sosyal sorumluluk projesi 

olması, 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

41 

 

10. Medyanın ekolojik üretime ve kullanım alışkanlıklarına ilgisi ve medya gücü ile 

tanınırlık, bilinirliktir. 

 

Organik Pazarın Kuralları 

1. İşlenmiş – mamul ürünlerde temsilci/esnaf fiyatını kendisi belirler ancak bu fiyatın, aynı 

ürünün aynı marka, aynı gramaj, aynı cins ambalajda olmak kaydı ile pazarın kurulduğu 

il sınırları içinde; 

 perakende zincirlerdeki satış fiyatının %20 sinden yukarıda olmaması tavsiye 

edilir (promosyon, kampanya, özel indirim günleri hariç). 

 elektronik ticaret sitelerindeki fiyatının üzerinde olmaması tavsiye edilir 

(promosyon, kampanya, özel indirim günleri hariç). 

2. İşlenmiş – mamul ürünlerde üretici kendi fiyatını kendisi belirler ancak bu fiyatın, aynı 

ürünün aynı marka, aynı gramaj, aynı cins ambalajda olmak kaydı ile pazarın kurulduğu 

il sınırları içinde diğer perakende satış yerlerindeki veya elektronik ticaret sitelerindeki 

fiyatının üzerinde olmaması tavsiye edilir (promosyon, kampanya, özel indirim günleri 

hariç). 

3. Taze sebze ve meyvede tezgah sahipleri fiyatlarını kendileri belirler ancak proje ortakları 

da pazarın geleceği ve başarısı için hem üreticiyi, hem esnafı, hem de tüketiciyi memnun 

edecek orta yolu bulmak ve sektörün gelişmesini desteklemek  açısından piyasa 

araştırması yaparak fiyat tavsiyesinde bulunur. 

4. Taze sebze ve meyve fiyatları konusunda katılımcıların piyasa araştırması ve tavsiye 

fiyatlar konusunda önceden dernek ve proje ortakları ile iletişime geçerek bilgi alması, 

getirecekleri özel cins ve türdeki ürünler konusunda bilgi vermeleri  fayda sağlayacaktır. 

5. Ürünlerin fiyat etiketleri proje ortaklarınca yazılıp dağıtılacaktır. Dağıtılan fiyat etiketleri 

düzgün bir biçimde ilgili ürünün yanına yerleştirilmeden satışa başlanamaz. Etiketlerin 

teşhirinde çıta kullanımı zorunludur. 

6. Taze ürünlerde sabah belirlenen fiyatlarda değişikliği yaparken diğer üretici ve esnafa 

saygı gereği proje ortaklarına bilgi verilir ki onlar gerekli bilgilendirmeyi yapsınlar. 

7. Mamul ürünlerde fiyat ürünün üstünde veya fiyat etiketi ile yanında teşhir edilmek 

zorundadır. 

8. Özel veya sürekli müşterilere indirim yapılabilir ancak tüketiciye hangi sebeple olursa 

olsun yüksek sesle etikette yazılandan farklı fiyat teklif edilemez. 

 

Organik Pazarda Denetim 

1. Tarım il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerince belirli periyotlarla denetimler yapılmakta, 

analize tabi tutulmak üzere ürünlerden numune alınmakta, tezgah sahiplerine 

bilgilendirme/eğitim verilmektedir. 

2. Belediye ve Buğday Derneği çalışanlarında 2009’dan bu yana ziraat mühendisi, gıda 

mühendisi veya veteriner hekim olma şartı aranmakta. İlgili meslekten proje 

koordinatörlerinin/denetimcilerinin Tarım Bakanlığı ve TSE’nin organize ettiği “organik 

tarım kontrolörü” kursunu tamamlamış olmaları şartı aranmaktadır. 

3. Dönem dönem bağımsız kuruluşlar aracılığı ile komple pestisit analizleri yapılmaktadır. 

Kartal %100 Ekolojik Pazar’ın da bu analizler her üç ayda bir yapılmaktadır. 
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4. Mamul ürünlerde gıda üretim izni, sertifika, etiket ve mali belge denetimi yapılmaktadır. 

Etiket bilgisi yönetmeliklere göre eksik/yetersiz olan veya üretim izni olmayan ürünlerin 

satışına izin verilmemektedir. 

5. Mamul ürünlerde her üretici ve markanın pazara gelen ürün çeşitleri, etiket bilgileri ve 

mali belgeleri hakkında yetkilendirilmiş kuruluşlara raporlama yapılmaktadır. 

6. Taze sebze ve meyvede pazara ürün getirmeden önce muhakkak sertifika veya 

sertifikanın yetişmediği kısa dönemler için yetkilendirilmiş kuruluştan üretici ismi, kodu, 

statüsü ve ürün listesi içeren imzalı kaşeli resmi bir yazı istenmektedir. 

7. Sertifikalardaki güncelleme ve standardizasyon farkı sebebi ile sertifikalar yeterli 

görülmemekte ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile haftalık iletişim kurulmakta güncel 

kontroller ve analiz sonuçları hakkında bilgi alınmakta, gerekirse kontrol raporları 

istenmektedir. 

8. Sera ürünlerinde muhakkak kullanılan tohum ve fide belge ve beyanı istenmektedir. 

9. Taze sebze ve meyve getiren katılımcılardan müstahsil, irsaliye/fatura veya çiftçi nakil 

belgesi/yol müstahsil belgesi istenmektedir. 

10. Taze sebze ve meyve de ilgili mali belgedeki miktarlar ile pazara inen miktarlar tartılarak 

karşılaştırılmaktadır. 

11. Sertifika veya ekindeki ürün listesi ile gelen ürün listesi karşılaştırılmaktadır. 

12. Pazarlardan çıkışta gene çıkan miktar kayıt altına alınmakta, böylece satış miktarı tespit 

edilmektedir. 

13. Aracılı ürünlerde mali belge dahi olsa üreticiler aranarak ürün ve miktar bilgisi teyit 

edilmektedir. 

14. Her hafta ilgili üreticinin ilgili ürünleri, satış miktarları, mali belgeleri ve varsa aracı 

kurumlar ile ilgili yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilmektedir. 

15. Pazarın kurulacağı gün proje ortaklarının verdikleri saat aralığı haricinde pazarlara giriş 

veya çıkış yapılmasına izin verilmemektedir. 

16. Pazarın kurulduğu gün proje ortaklarının tayin ettiği saatten önce taze ürünler tezgahlara 

yerleştirilememektedir. Ürünler ürün cins ve gruplarına göre ayrılmış biçimde tezgah 

arkalarında istiflenmekte. Belediye ve dernek ekiplerince gerekli mali belge ve miktar 

denetimleri yapılmadan ürünlerin toptan satışı ve tezgahlara çıkartma işlemi 

yapılmamaktadır. Örneğin bu sebeple Buğday Derneği ziraat mühendisleri Şişli Feriköy 

%100 Ekolojik Pazar’ına gece saat 3.00 da gitmektedir. 

17. Kargo ile pazar alanına inen tüm ürünlerin karşı çıkış noktası tespit edilmekte, gerekirse 

kargo bilgileri alınıp denetim yapılmaktadır. 

18. Kalite, genel görünüm, haftadan haftaya değişen görünüm, katılımcının tutarsız ve net 

olmayan ifadeleri, ambalaj ve paketleme şekli, mevsimine uygun olmayan ürünler, 

pazarda olmayan veya o ana kadar elinde olmayan ürünlerin birden yüklü miktarlarla 

gelmesi sebebi gibi şüpheli görülen durumlar yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilmekte ve 

arazi baskın rica edilmektedir. 

19. Gene şüpheli ürünlerde fotoğraf çekilerek, ilgili fotoğraflar yetkili kontrol ve sertifika 

kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 

20. Miktar olarak şüphe uyandıran ürünlerde yetkilendirilmiş kuruluşlardan temin edilen 

sertifika eklerindeki miktarlarla pazara gelen toplam miktar arasında karşılaştırma 

yapılmakta, şüpheli durumlar yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilmektedir. 
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21. Aracılık yapan katılımcıların depo denetimleri yapılmaktadır. 

22. Katılımcılardan organik tarım kanun ve yönetmeliklerine, %100 Ekolojik Pazar 

Standartları’na uyacaklarına dair taahhütnameler alınmaktadır. 

23. Üreticilerden sertifikanın yanı sıra arazi, ürün ve üretim miktar kayıtlarını içeren sertifika 

ekleri de alınmaktadır. 

24. Dernek ziraat mühendislerince üreticinin taahhütname gereği verdiği söz gereğince bir 

gün önceden haber verilmek kaydı ile arazi ziyaretleri yapılmaktadır. 

 

Organik Pazarda Başarı Kriterleri 

1. İşbirliği, taraflar arası diyalog, tüm tarafların tüm ilgili ve personellerince projenin 

sahiplenilmesi; kurum içi bilgilendirme ve eğitim çalışmaları; ortak ve doğru stratejik 

söylem 

2. Talep araştırması ve paralelinde bilgilendirme, eğitim sağlayarak talep yaratılması 

3. Sürekli reklam, tanıtım ve halkı bilgilendirme yönünde çalışmalar 

4. Çeşit, miktar ve lojistik dikkate alınarak üretim planlaması, üretici yönlendirme; 

müşteriye çeşit ve kalite sunumu 

5. Üreticiyi teşvik edici öncelikleri destekler sunmak (depo, işgaliye, kotalar) 

6. Ulaşılabilirlik: Kolay ve farklı alternatiflerle ulaşılabilir, otopark sorunu olmayan bir 

pazar alanının seçilmesi  

7. Fiziki koşullar: Üretici ve müşteriye olabildiğince temel konforu sunabilmek (üstü 

kapalılık, yağmur ve güneşe karşı korunaklı, temizlik, tuvalet vs.) 

8. Fiyatlar (Fiyat politikası) 

9. Pazar alanına sosyal, kültürel, eğitsel kısaca yaşamsal anlam katılması 

10. Tüketiciye yönelik diğer hizmetler (servis, soğuğa karşı korunaklı, ücretsiz otopark, 

çocuklara özel alan, yeme içme ve oturma alanları vs.) 

11. %100 Ekolojik Pazar kurumsal kimliği yaratmak; standart malzeme kullanımı, hijyen vs. 

12. Güven: %100 Ekolojik Pazar Standartları dahilinde denetim sisteminin eksiksiz 

uygulanması 
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TÜRKİYEDEKİ ORGANİK PAZARLAR 

Çizelge 1. Türkiye’de Organik Pazarlar  

PAZAR İSMİ BULUNDUĞU İL KURULUŞ YILI AÇILDIĞI GÜNLER 

ŞİŞLİ İSTANBUL 2006 CUMARTESİ 

KARTAL İSTANBUL 2009 PAZAR 

BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 2010 CUMARTESİ 

BAKIRKÖY İSTANBUL 2010 CUMA 

KADIKÖY İSTANBUL 2010 ÇARŞAMBA 

MALTEPE İSTANBUL 2010 PAZAR 

ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2010 CUMARTESİ 

SEFERİHİSAR İZMİR 2013 CUMARTESİ 

BORNOVA İZMİR 2010 CUMARTESİ 

BALÇOVA İZMİR 2013 CUMARTESİ 

KARŞIYAKA İZMİR 2010 CUMA 

URLA İZMİR 2013 ÇARŞAMBA 

MERAM KONYA 2012 CUMARTESİ 

KOCASİNAN KAYSERİ 2013 PAZAR 

TALAS KAYSERİ 2015 ÇARŞAMBA 

BURHANİYE BALIKESİR 2012 PAZARTESİ 

ÇANKAYA ANKARA 2008 PAZAR 

SÜRMELİ SAMSUN 2015 PAZAR 

TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 2010 PAZAR 

ULA MUĞLA 2014 CUMA 

NİLÜFER BURSA 2006 PAZAR 

BODRUM MUĞLA 2014 ÇARŞAMBA 

 

İstanbul-Şişli Organik Pazarı 

Şişli Belediyesi ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğinde 17 

Haziran 2006’da 25 katılımcı (üretici ve temsilcileri) ve 48 tezgahla kurulmaya başlayan Şişli 

Feriköy %100 Ekolojik Pazarında bugün yeni kabul edilen üreticilerle birlikte tezgah 

sahiplerinin sayısı 71’e ulaştı. Gerek üretici ve müşteri sayısı, gerekse ürün çeşitliliği 

bakımından halen daha Organik Pazar sektörünün Amiral Gemisi konumundadır. 

  
Şekil 1. Şişli Organik Pazarı Görselleri 

 

Şişli organik pazarında yaptığımız araştırma sırasında çektiğimiz resimlerden 

anlaşılacağı üzere pazarda bir düzen, birlik, standart, müşteri isteklerine gösterilen azami özen 

gösterilmektedir (Şekil 1). Ürünlerin hepsinin üzerlerinde bulunan fiyat etiketlerinde ürüne ait 

tüm bilgileri (ürün ismi-çeşidi-fiyatı-yöresi-yetiştirici ve Ksk firması ismi) bulmak mümkün. 

Bu da ürünü alan müşterinin zihninde oluşabilecek hemen hemen tüm sorulara cevap 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

45 

 

vermekte. Ayrıca tüm pazarda aynı renkte ve boyda tezgahlar kullanılarak pazara bir ahenk 

getirilmiş ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiştir. Tüm tezgahlarda üreticilerin organizasyon 

kuruluşuna verdikleri taahhüt ve ürün ve üretici sertifikaları mevcut. Her türlü ürün 

alışverişinizin sonucunda yazar kasa fişinizi de almanız mümkün. Sözün özü,  pazarın tüm 

bölümlerinde bulunan insanların işlerine verdikleri önem ve itina pazarın başarısındaki en 

büyük katkıdır. 

 

İstanbul-Kartal Organik Pazarı 

Geniş bir ürün yelpazesine sahip pazar yaklaşık bir dönüm yarı kapalı alana kurulu 

olup toplam 200 adet stanttan alışveriş imkanı sağlıyor. Anadolu yakasının ilk Ekolojik pazarı 

olma özelliği taşıyan, sağlıklı bir alışveriş ve çekim merkezi olarak tasarlanan Kartal Ekolojik 

Pazarda üreticilerin tarlalarından günlük getirdikleri taze meyve ve sebzeler, süt ürünleri, et 

ve tavuk, yumurta, bakliyat, kuru meyve ve kuruyemiş, bitki çayları, baharatlar gibi gıda 

ürünlerinin yanında kozmetik ürünleri ve tekstil, özelliklede bebek kıyafetlerini 

bulanabilmektedir (Şekil 2). Ayrıca Ekolojik Pazar alanına kurulan içinde ısıtma ve soğutma 

sistemi bulunan dev çadırda ise yıl boyunca ekoloji ile ilgili toplantılar, yaşam atölyeleri, 

sanat etkinlikleri ve konserler gerçekleştirilebiliyor. Ekolojik Pazar alışveriş için Kartallıların 

yanı sıra, İstanbul’un değişik semtlerinden ve Anadolu Şehirlerin den gelenlerinde ihtiyacını 

karşılamaktadır. 

  
Şekil 2. Kartal Organik Pazarı Görselleri 

 

BAŞARILI BİR ORGANİK PAZAR NASIL KURULUR? 

Araştırma Aşaması 

Organik Pazarın hitap edeceği bölgenin nüfusu, bölgenin tarımsal yapısı, organik ürün 

üretici sayısı, organik ürün üretebilecek çiftçilerin ve organik ürün üretilebilecek bölgelerin 

tespiti, mevcut pazarlardaki konvansiyonel ürünlerin fiyatları ile oluşabilecek organik 

pazardaki ürünlerin tahmini fiyat farkları, pazarı oluşturabilecek üç temel unsurun 

bulunurluğu (Belediye, STK, Üretici), bölgenin yüksek eğitim kurumları mevcudu ve tahmini 

eğitim ve kültür seviyesi (bu madde her ne kadar yoruma açık bir başlık olsa da yaptığımız 

anket çalışması sonucunda da gördüğümüz gibi gerek üretici gerekse üretici eğitim 

seviyelerine baktığımızda eğitim seviyesinin pazarın yoğunluğuyla paralel artış gösterdiğini 

söyleyebiliriz) araştırılmalıdır. 
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Pazarı Kuracak Unsurların Tespiti 

Bahsettiğimiz bu konularda bölgenin yeterliliğinin sağlanması durumunda pazarın 

kurulmasına yukarıda bahsettiğimiz üç temel unsurdan başlamalıyız. Öncelikle pazarla 

ilgilenecek, denetlemesini ilgili konularda bizzat, diğer hususlarda da aracılık yaparak 

denetlemeyi sağlayabilecek bir STK başarılı bir pazarın en önemli unsurudur. STK üreticileri, 

ürün miktarlarını, gerektiğinde ürünleri, sertifikaları, stantları denetleyecek, üretici ile 

sertifikasyon kuruluşu arasında iletişimi hızlandıracak, pazara gelen tüketicilerin her türlü 

bilgiye ulaşmasına aracılık edecek, ilgili olduğu konularda belediyenin yükümlülüklerini 

yerine getirmesini sağlayabilmelidir.  

Bu konudaki ikinci önemli unsur belediyedir. Yukarıda bahsettiğimiz ulaşım imkanları 

yüksek ve çok karmaşık bir yapıya sahip olmayan bir pazar alanının tahsis edecek, 

gerektiğinde maddi kaynak üretebilecek,  güvenliği sağlayacak ulaşım kolaylıklarını 

düzenleyebilecek, lojistik ihtiyaçları giderebilecek bir belediye de pazarın olmazsa 

olmazlarındandır. Üçüncü unsurumuz ise bir yeterli sayıda pazarcı çiftçimizdir. Pazarda 

müşterinin ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilmesi için yeterli düzeyde organik ürün; bunun 

içinde yeterli sayıda da organik ürün satıcısına ihtiyaç vardır. Bu sayede pazara gelen tüketici 

tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve ikinci bir pazar ihtiyacı hissetmemelidir. 

 

Kuruluş Aşaması 

Yukarıdaki öğeleri tamamladıktan sonra şimdi pazardaki üreticilerimizi 

belirleyebiliriz. Bu konuda Tarım il müdürlüklerinden o ilde bulunan organik ürün 

üreticilerini tespit ederek onları ziyaret etmeliyiz ve Pazar konusundaki projemizi kendilerine 

sunup, pazarın kurallarından bahsedip bu kurallara uymak kaydı ile kendisini pazara davet 

etmeliyiz. Tabi bu ziyaretlerde üreticinin kurmayı düşündüğümüz Pazar için uygun olup 

olmadığına da bu ziyaretlerde yapacağımız incelemeler neticesinde karar vermeliyiz. 

Üreticilerin düzenli olarak ürün üretip üretmedikleri, ürün çeşitleri ve işlerine gösterdikleri 

önem, tuttukları kayıt ve düzen bize o üreticinin pazara uygun olup olmadığı hakkında kaynak 

oluşturacaktır.  Bu ziyaretler sonucunda yeterli üretici sayısına ulaştığımızda yetiştirilen 

ürünlerin hasat zamanları da dikkate alınarak bir açılış programı hazırlanır. 

 

ORGANİK PAZARLARIN GELİŞİMİ, DESTEKLENMESİ VE SONUÇ 

Organik Tarım her ne kadar alternatif tarım uygulamaları adı altında ele alınsa da 

gelişen, kirlenen ve hızla çoğalan dünyamızda tarımın, çevrenin, insanın geleceği ve sağlığı 

için vazgeçilemez bir tarım modelidir. Bu tarım uygulamasını halk ile buluşmasını 

kolaylaştıran ve üreticinin ürününü aracısız pazarlamasını sağlayan Organik Pazarları sadece 

sivil toplum kuruluşlarının sırtına yüklenmemelidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı 

projesi olarak bakanlıkça desteklenmeli, Pazarlar bir çatı altında toplanmalı amaç ve 

denetleme yönetmelikleri standart halinde çıkarılmalı kısaca güçlü bir devlet politikası haline 

getirilmelidir. Önceki yıllarda, gerekli alt yapı sağlanmadan açılan veya açıldıktan sonra 

gerekli denetleme ve desteklemeden yoksun pazarların kapandığı hepimiz tarafından 

bilinmektedir. Diğer pazarların da aynı akıbete uğramamaları için bakanlık yetkililerine bu 

çalışmamızı bir çağrı nitelinde sunuyor ve en azından önümüzdeki on yıllık hedeflerimiz 

arasına “Her ilimize Bir Organik Pazar” projesinin eklenmesini istiyoruz. 
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ÇAYDA NİÇİN ORGANİK TARIM? 

 
Turan KARADENİZ

1
. Muhammet PERTEK

2
, Selvinaz ALBAYRAK

2
,  

Sevilay SANDIKÇI
2
 

1
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Ordu 
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Özet 

Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan kimyasal gübrelerin ve tarımsal ilaçların üretim miktarını 

artırmaya yönelik olarak bilinçsizce kullanımı; hem tarımsal üretim miktarında artışa hem de kalitesiz ve insan 

sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz şekilde kullanılan 

kimyasal gübrelerin başta çevre kirliliği olmak üzere içme, kullanma sularının ve akarsularımızın kirlenmesine 

sebep olmaktadır. Bu durum, insan sağlığına zarar vermeyecek tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesini tetiklemiştir. 

Gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkelerin de organik tarım faaliyetleri devlet destekli olarak hızlı bir 

şekilde yayılmaktadır. Organik üretimin teşvik edilmesi ile beraber organik ürünlere olan eğilimde meydana 

gelen artış neticesinde organik tarım ürünlerinin ticaret hacmi hızla büyümektedir. Organik çay üretimi de bu 

gelişim sürecinde yerini almaya çalışmaktadır. Organik çay tarımı farklı türlerin dengede bulunduğu bir 

ekosistem, sağlıklı toprak ve besin döngüsü üzerine odaklanmakta ve sürdürülebilir tarımın destekçisi 

olmaktadır. Tüm bu unsurlar sizin, çiftliğinizin, çocuklarınızın ve torunlarınızın sağlığını koruyacak ve 

geliştirecektir. Tüketici taleplerinin günden güne arttığı organik çayın, çevreye daha duyarlı olmasından dolayı 

diğer çaylara göre daha yüksek satış fiyatına sahip olması; iç pazar payımızı büyütmek ve dünya pazarlarında 

yerimizi alabilmek için ÇAYKUR ve özel sektör olarak daha geniş ölçekli çalışmaları gerekli kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir tarım, organik çay, organik üretim, çevre kirliliği 

WHY ORGANIC TEA? 

 
Abstract 

With the intention of increasing the amount of the product, unconscious using the chemical fertilizers 

and pesticides or herbicides, which are the results of technological improvemens; provides higher amount of 

product; however, it causes poor quality products, which are threatening the human health. The chemical 

fertilizers, which are used consciously or unconsciously, notably causes environmental pollution and additively it 

causes pollution in our fresh water and streams. This situation has triggered the improvements of agricultural 

operations that have no harmful effects on human beings. Besides the developed countries, in developing 

countries, organic agriculture operations are rapidly becoming common with the support of the government. 

With the encouragement of organic cultivating, which increases the tendency to the organic products, the trading 

volume of the organic agricultural is growing rapidly. The organic tea production tries to take its own place in 

this process, too. Organic tea production focused on a healthy soil and nutrient circulation and an ecosystem, in 

which different species can stay balanced. And it also supports the sustainable agriculture. All these factors will 

protect and improve the health of you, your farm, your children and your grandsons. Since it is more eco-friendly 

than the other tea products, the organic tea, for which the consumer demands are getting bigger day after day, 

has a more expensive marketing price. That’s why, as ÇAYKUR and the other private sectors, we should carry 

out more extensive studies in order to expand our percentage in home market and take our own place in the 

world-wide marketplace.  

Keywords: Sustainable agriculture, organic tea, organic production. 

GİRİŞ 

Dünyada nüfus artışına paralel olarak birim alandan daha fazla tarımsal ürün elde 

etmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla yeni tarım teknikleri geliştirilmekte ve 

mevcut tarım alanlarında ürün ve verim kaybına neden olan zararlılara karşı yeni mücadele 

yöntemleri geliştirilmektedir. Geliştirilen bu yöntemler içerisinde tarımsal ilaçların ve verim 

artışını sağlayan kimyasal gübrelerin kullanılmasına dayanan çalışmalar yer almaktadır. Her 

ne kadar kimyasal gübre ve ilaç kullanılması birim alandan daha fazla ürün alınmasını 

sağlamakta ise de son üründe bulunan katkı ve kalıntılar insan sağlığı üzerinde olumsuz 

etkiler yapmaktadır. Bu nedenle özellikle ekonomik refah seviyesi yüksek olan gelişmiş 
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ülkelerdeki tüketiciler,  kimyasal gübre ve ilaç kullanılarak elde edilen tarımsal ürünlerden 

imal edilmiş gıdaları değil,   üretiminde hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan ve doğal 

olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerden elde edilen gıdaları tüketme eğilimine girmişlerdir. 

Ülkemizde de artan tüketici bilinci ve ekonomik gelişmişliğe paralel olarak organik gıdalara 

duyulan talep, bir artış trendine girmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde 1937 yılında başlayan 

çay tarımında, tüketicilerin daha sağlıklı siyah ve yeşil çay tüketebilmesi, ülke ihtiyacı için 

yeterli miktarda üretimin temin edilebilmesi,  üreticilerin daha fazla gelir elde edebilmesi ve 

hatta üretilen kuru çayların daha fazla ihraç edilebilmesinin sağlanması için artık doğru tarım 

şeklinin hangisi olduğu sorgulanmalıdır. Organik tarım mı yoksa konvansiyonel yani 

geleneksel olarak tanımlanan tarım mı? Böyle bir sorgulama yapmadan önce bahsedilen bu 

tarım türlerinin tanınması ve esaslarının iyi bilinmesi gerekmektedir. 

 

Konvansiyonel Tarım 

Klasik veya alışıla gelmiş tarım, ya da normal tarımsal uygulamalardır. Günümüzde 

yaygın olarak uygulanan tarım sistemleridir. Genel olarak yapısı değiştirilmiş yüksek verimli 

bitki ve hayvan çeşit ve ırklarının tek ürün tarımsal ve kimyasal girdilerin yoğun bir şekilde 

kullanılması ile devam ettirilmektedir (Anonim, 2015 a). Dünya nüfusundaki hızlı artışla 

birlikte gıda maddelerine duyulan ihtiyaç da yoğun bir şekilde artmıştır. Gıda maddelerine 

olan talebin karşılanabilmesi, ürünlerin arzu edilen miktar ve kalitede üretilebilmesi bu 

ürünlerin de hastalık ve zararlılardan korunabilmesi için, bitkisel ve hayvansal üretimde 

kimyasal girdilerin kullanıldığı konvansiyonel üretime başlanmıştır (Anonim, 2006).  

 

Organik Tarım 

Organik tarım ekolojik, biyolojik ilkeleri ve standartlardan, devamlı denetimi ve 

belgelendirilmesi gerektiren toprak verimliliği ve bitki sağlığını esas alan, çevre tahribatını 

gözeten, sürekli çevre duyarlığı olan bir üretim şeklidir (Anonim, 2015 a). Organik tarım, 

kimyasal girdileri kabul etmeyen sağlıklı tarım sistemleridir. Organik tarımda, doğanın 

dengesini bozmadan sağlıklı gıdalar üretilmek amacıyla bitkisel ve hayvansal üretim uygun 

ekolojik şartlarda, fiziksel ve kültürel tedbirler alarak gerçekleştirilir (Anonim, 2015 a).  

Organik tarımda, zararlılara ve hastalıklara karşı kültürel önlemler alınırken, biyolojik 

mücadele ile sadece izin verilen sertifikalı ürünler kullanılabilir. Organik tarımda sadece 

üretim miktarı artışı dışında kalitesi yüksek ürünler elde edilmesi amaçlanır (Anonim, 2014).  

Organik tarım bir yetiştirme yöntemi, felsefi bir yaklaşım, beslenme yöntemi, inanç ve 

düşünce sistemi olarak kabul edilmektedir. Unutulmaması gereken husus “Bütün insanlar ve 

canlılar için gelişmiş, ya da az gelişmiş ülkeler için, işçi için, zengin veya fakir için, 

esmer veya beyaz için bitki veya hayvan için sadece tek bir dünyanın olduğudur.” 

Gelecek nesiller tıpkı dünkü ve bu günkü gibi yaşanabilir, sağlıklı ve huzurlu bir doğa 

bırakmak, bütün kaynakları bilinçli kullanmakla mümkündür (Anonim, 2015 a). Üretimin 

devamlılığının uzun vadede düşünülmesi bazı kavramların altının çizilmesini gerekli kılmıştır. 

Bunlar organik=ekolojik=biyolojik tarımdır (Anonim, 2015 a). 

Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan kimyasal gübrelerin ve tarımsal ilaçların, 

özellikle üretim miktarını artırmaya yönelik olarak, bilinçsizce kullanımı tarımsal üretim 

miktar artışının yanında, kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Ayrıca bilinçli veya bilinçsiz şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin; başta 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

49 

 

çevre kirliliği, içme ve kullanma sularımız ile akarsularımızın kirlenmesine sebep olmuştur 

(Anonim, 2014).   

Endüstrinin gelişmesiyle çağdaş teknoloji ve bilgilerin bilime dolaysıyla tarımın 

kullanımına sunulması sonucunda, birçok zararlı ve yararlı maddelerin toprak ve bitkilere 

tatbiki zamanla beraberinde çevre kirliliği zehirlenmeler de gündeme gelmiştir (Anonim, 2015 

a).  

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı-Toprak İlişkileri 

Bazı bitkiler yalnız kuvvetli asit reaksiyonu gösteren topraklarda gelişebilmekte olup, 

nötr ve alkali toprakta ölürler. Kimi bitkiler de alkali reaksiyonu tercih etmektedirler. Çay 

bitkisi ise pH 4.5-6.0 aralığında olumlu gelişme sağlamaktadır (Kaçar, 2010). Çay tarımının 

yapıldığı ilk yıllarda çay topraklarının pH değerinin 4,5-6,0 arasında değiştiği bilinmektedir. 

Çay topraklarına 1980 yıllarına kadar, yağışı bol olan doğu Karadeniz bölgesindeki çay 

üreticilerine amonyum sülfat gübresi önerilmiştir. Bu öneri, bugün inorganik gübrelerin tek 

yönlü ve gereğinden fazla kullanılması sonucu, çay tarımının gerçekleştirildiği Doğu 

Karadeniz toprakların aşırı derecede asitli olmasına sebep olmuş ve bu topraklarda kimyasal 

yapının bozulmasına bağlı olarak erozyonun etkisi de artmış, hem toprak kayıpları hem de 

asitliğe bağlı olarak nerdeyse topraklar elden çıkmakla karşı karşıya kalınmıştır.   

Doğu Karadeniz bölgesi çay topraklarında yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal 

gübreler sonucunda toprak erozyonları, toprak pH’nın çay tarımı açısından olumsuzluklarla 

beraber verim kayıplarının da yaşanmasına sebep olmuştur. Toprak pH’ı bir toprak 

çözeltisindeki asitliğin ya da alkaliliğin derecesidir. Asitliğin miktarı öncelikle H
+
 ve OH

-
 

konsantrasyonuna bağlıdır. Çözeltide H
+
 iyonlarının miktarının artması asitliğe neden olur. 

Toprak reaksiyonu (pH) , toprağın en önemli kimyasal özelliklerinden biridir. Toprak 

reaksiyonu bitki besin elementlerinin yarayışlılığını ve toprakta oluşan toksin maddelerinin 

miktarını tayin ve dolayısı ile bitki gelişmesi ve mikroorganizma faaliyetlerini kontrol eden 

bir özelliktir.  

 

Organik Çay Tarımının Önemi  

Bugün organik tarımın çevre kirlenmesiyle beraber gündeme geldiği bilinen bir 

gerçektir. Tarımsal üretim boyunca sentetik maddelerin zirai kullanımda olumsuz etkilerinin 

nasıl saf dışı edileceğini ve yerini alacak değişikliklerin neler olacağı tartışılması gereken bir 

konu olarak ortaya çıkmaktadır (Anonim, 2015 a).  

Gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkelerde de organik tarım faaliyetleri 

özellikle devlet destekli olarak hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Organik üretimin teşvik 

edilmesi ve organik ürünlere olan eğilimde meydana gelen artış neticesinde organik tarım 

ürünlerinin ticaret hacmi de hızla büyümektedir (Anonim, 2014).  

Çevre, insan ve hayvan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan organik tarım ürünleri, 

normalde daha yüksek bir üretim maliyetine sahipken tüketici taleplerindeki artıştan dolayı, 

diğer tarım ürünlerine oranla üreticisine daha yüksek gelir imkanı sağlamaktadır. Türk çay 

sektörü, üretimden kaynaklanan bu avantajı kullanarak dünya çay piyasasına organik çay 

üretimiyle katılmalıdır.  
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Doğu Karadeniz Bölgesinin Organik Çay Tarımı Bakımından Avantajları  

Özellikle bölgemizde “neden organik tarım?” sorusuna aşağıdaki nedenleri ve güçlü 

yönleri sayabiliriz. Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen çaylar, ekolojik şartlar nedeniyle kış 

aylarında kar altında kalmaktadır. Bu doğal özellik dünyada Doğu Karadeniz kıyılarından 

başka hiçbir bölgede bulunmamaktadır. Bu iklim koşulları, hastalık ve zararlı popülasyonların 

kontrolünde en önemli doğal bir faktördür. Coğrafi ve ekolojik şartlar gereği Doğu 

Karadeniz’deki topraklarda ve de çay bitkisi üzerinde hiçbir suretle kimyasal ilaçla mücadele 

yapmaya gerek duyulmamaktadır. Kimyasal zirai mücadele ilacı kullanılmadığından bölgede 

üretilen siyah ve yeşil çaylarda pestisit kalıntısına da rastlanmamıştır. Bu durum ise ülkemizi 

sağlıklı siyah, yeşil ve organik çay üretimi için ideal ülke durumuna getirmektedir. Sadece bu 

özelliğinden dolayı Türk Çayı dünyanın en sağlıklı en doğal çayı olma özelliğini taşımaktadır 

(Anonim, 2014).  

Bölgesel teşviklerin varlığı (DOKA, SSK pirim indirimi, vergi indirimi, faiz desteği), 

Çay tarımı yapılan tek bölge olması, arıcılık bakımından zengin floraya sahip olması, temiz 

toprak, temiz su ve temiz havanın varlığı, kimyasal ilacın kullanılmaması organik tarıma geçiş 

için avantaj sağlamaktadır (Anonim, 2015 b).  

Bölgemizde çay tarımı monokültür olarak yapılmakta, dolayısıyla bütün yönleriyle 

bölgede çay kültürü hakim olup, bunun da organik çay tarımına geçişi hızlandıracağı 

beklenilmektedir. 

Organik çay ile çay üreticisinin sağlığı korunmuş olunacaktır. Organik çay tarımı 

farklı türlerin dengede bulunduğu bir ekosistem, sağlıklı toprak ve besin döngüsü üzerine 

odaklanır. Tüm bu unsurlar sizin, çiftliğinizin, çocuklarınızın ve torunlarınızın sağlığını 

koruyacak ve geliştirecektir. 

Bölgede organik tarım uygulaması olumlu yönde algılanmaktadır. Bu tarz 

uygulamaların halk tarafından benimsenmiş olması; gelecek nesiller için sağlıklı toprak, su ve 

çevre bırakmak demektir. Konuya biraz da destekleme yönüyle bakmak gerekmektedir. 

Bölgede organik tarıma, sertifikasyon işlemlerine destek verilmesi, bölge halkının organik 

tarıma daha fazla yönelmesene sebep olacaktır. Kırsal alanda üretim çeşitliliğini artırarak, 

yıllar önceki yerli ürünlerimizi tekrar yetiştirmeye başlamalıyız.  

Doğu Karadeniz Bölgesi için organik tarım uygulaması, özellikle çay tarımının 

yapıldığı alanlarda kullanılan azotlu gübrelerin aşırı kullanımı sonucu oluşan toprağın 

asitleşmesi sorununun ortadan kalkmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bunun faydaları, çay 

bölgelerinde görülmeye başlanmıştır. Toprağın bu şekilde işlenmesi, daha çok tadı olan ve 

aroması yüksek, kendine has kokularını ortaya çıkaran meyveler, sebzeler sunulmasına imkân 

verecektir. 

Şuan organik tarım kategorisinde sadece çay ve bal ürünlerinden bahsedebiliriz. 

Ancak, bölge için organik tarımda, yerel ürünleri, başta çay olmak üzere kabak, fasulye, 

lahana, üzüm, patates, bal vb. ürünleri öne çıkartmak gerekir. 

Günümüzde dünyanın en büyük çay üreticisi ülkelerde dahi kimyasal mücadele 

yapılmayan tarım arazisi çok azdır. Buna karşılık ülkemizin çay bölgesi topraklarında ve çay 

bitkisi üzerinde hiçbir suretle kimyasal ilaçla mücadele yapılmamakta, buna ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu yönü ile geleneksel çay üretiminin organik tarıma dönüştürülmesinde 

bir avantaj sağlayacak olması önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. Gerek insan 
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sağlığı, gerek ekolojik denge ve gerekse çay sektörünün geleceği bakımından bölgede  

organik çay üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi önemli gözükmektedir. 

Sonuç olarak, tüm dünyada ve dolayısıyla ülkemizde kimyasal gübrelerle üretilen 

ürünlerin insan sağlığına olan olumsuz etkileri, organik yetiştiriciliğin birçok kesim tarafından 

benimsenmesi, dünya pazarlarında iyi fiyatlarla alıcı bulması gibi faktörler, ülkemizde hemen 

hemen mono kültür tarım olan çay üretiminde de gündeme gelmiş, diğer tarımsal faaliyetlerle 

birlikte, bölgemizdeki organik çay tarım faaliyetlerinin geliştirilmesini tetiklemiştir. Bu 

kapsamda, ülkemizde kimyasal ilaç kullanımının çok az olduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde 

tarımı yapılan ve geleneksel üretiminde kimyasal ilaç kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan çay 

ürünü için, organik tarım esaslarına göre yapılacak olan üretim sonucunda,  hem tüketicilerin 

daha sağlıklı çay tüketmeleri sağlanacak hem de uzun yılar boyunca yoğun şekilde kimyasal 

gübre kullanımına bağlı olarak bozulan çay toprakları ve kirlenen su kaynaklarımızın iyileşme 

sürecine girmesi sağlanacaktır.  
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Özet 

Avrupa Birliği (AB), 3. ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin kurallarını 8 Kasım 2008 tarihli ve 

1235/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü ile belirlemiştir. Bu tüzükle Organik Tarım Mevzuatı, AB Organik Tarım 

Mevzuatına uyan ülkeler kayıt altına alınarak, AB’nin bu ülkelerden de organik ürün temin etme yolu 

açılmaktadır.  

Türkiye AB Komisyonuna 3. ülkeler listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmuş ve başvuru 

müracaat komisyonca değerlendirilerek kabul aşamasına gelinmiştir. Ülkemizdeki Organik Tarım Mevzuatı, AB 

mevzuatına uygun olarak hazırlandığı ve sürekli revize edildiği için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul 

edilme çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Ülkemizde organik ürün ihracatı yapan firmalara AB mevzuatına göre 

sertifika verebilecek yetkilendirilmiş kuruluşlarımızın olması da Türkiye’yi avantajlı duruma getirmiştir. 

Burada sunulan bildiride, 3. ülkeler kavramı, ülkemizin bu listede yer almasının özellikle ülkemiz 

organik tarım ihracatına, AB Mevzuatına göre sertifikalandırma sistemine katkıları konusu tartışılacaktır. 

Konunun özellikle organik ürün ihracatçıları açısından önemli bir gelişme olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Organik ürün, 3. ülkeler, ihracat, sertifikasyon  

ADVANTAGES OF INCLUSION OF TURKEY TO 3RD COUNTRY 

LIST FOR ORGANIC FARMING 

 
Abstract 

European Union underpins, rules on the importation of organic products from the third countries, by 

Comission’s Regulation dated on 8 November 2008 and numbered 1235/2008, By this Regulation, organic 

farming legislation and countries in conformity with EU Organic Farming Legal Framework are taken under 

registration and made possible importation of organic products from those countries by EU. 

Turkey has made official application to EU Commission for the inclusion of 3
rd 

country list and that 

application has been evaluated by the Commission and now it is at approval stage, As Turkey’s organic farming 

legislations are prepared and continuously revised pursuant to EULegal Acquis, approval process by EU 

Commission is near the end. Existence of authorized bodies, capable of issuing certificates in compliance of EU 

legislations to Turkey’s organic products exporter companies, provides advantage to Turkey. 

With this presented paper, it is discussed the concept of 3
rd 

countries and the contributions of inclusion 

of Turkey to 3
rd 

countries lists for specifically organic farming export of our country and certification system 

aligned with EU regulations. The subject is thought to be a significant development notably for organic products 

exporters. 

Key Words: Organic product, 3
rd 

countries, export, certification 

GİRİŞ 

        Dünya’da 170 ülkede 43 milyon hektar organik yetiştiricilik, 35 milyon hektar 

doğadan toplama olmak üzere 78 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. 

Ülkemizde ise 883.118 ha. alanda organik tarım yapılmaktadır (Anonim, 2014). Organik 

tarımın nasıl yapılacağı ülkeler bazında belirli kurallara bağlanmıştır. Bugün için Dünya’da 82 

ülkenin organik tarım mevzuatı bulunmaktadır. Ülke bazında mevzuatlar olduğu gibi AB’nin 

de kendisine üye olan ülkeleri bağlayan tek bir mevzuatı bulunmaktadır. AB’ye ve mevzuatı 

olan hangi ülke olursa olsun, ürün ihracatı yapılırken bu ülkelerin mevzuatına uyumlu olarak 

üretilmiş ürün yetiştirmesi gerekmektedir. 

mailto:sevinc.saygili@
mailto:Bölümü-ANKARAyanmaz@agri.ankara.edu.tr
mailto:Bölümü-ANKARAyanmaz@agri.ankara.edu.tr
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         Avrupa Birliğinin ilk organik tarım mevzuatı 1991 yılında yayımlanmış, 1999 yılında 

hayvancılık tüzüğe eklenmiştir. A B tarafından 1992 yılında ise AB‘ye organik ürün ihraç 

edecek ülkelerin uyacakları kuralları gösteren tüzük yayımlanmıştır. Daha sonra bu tüzüklerde 

yıllar içinde değişiklikler olmuştur. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tüzük’de 

üçüncü ülkelerden organik ürünlerin ithalatı hakkındaki uygulama şekli belirtilmiştir.  

Ülkemizdeki organik tarım mevzuatı, 1994 yılında AB’ ye uyumlu olarak 

hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte AB’ce öngörülen değişiklikler periyodik olarak 

yapılmaktadır.  Organik Tarım Kanunu’nun 03.12.2004 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte 

yönetmelikler bu kanunun altında yer almaya başlamıştır.  

 

Ülkemizin Organik Ürün İhracatı 

Ülkemizde üretilen organik ürünlerin önemli bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. 

Ülkemizin 2014 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkelerin ismi, ihracat miktarları ve 

karşılığında elde edilen gelir dolar cinsinden Çizelge 1’de verilmiştir.  Çizelge incelendiğinde 

ülkemizin ihracatının büyük çoğunluğunun AB ülkelerine yapıldığı görülmektedir. Organik 

ürün ihracatı yapılan ülke sayısı 2014 yılı verilerine göre 18 ülkedir. Avrupa Topluluğu 

ülkeleri dışında ABD, İngiltere, Japonya ve Avustralya diğer ihracat yaptığımız ülkeler 

arasında yer almaktadır. 

 

Çizelge 1. 2014 Yılında en fazla organik ürün ihraç edilen ülkeler* 

Ülke Miktar (Ton) Tutar ($) % Değer 

Almanya 3.335 19.248.646 24,4 

Amerika Birleşik Devletleri 3.783 19.053.760 24,2 

Fransa 1.489 8.507.402 10,8 

Hollanda 1.254 7.075.308 9,0 

İsviçre 1.191 6.217.360 7,9 

İngiltere 998 4.446.227 5,6 

İsveç 809 4.360.203 5,5 

İtalya 390 2.775.607 3,5 

Japonya 297 1.910.147 2,4 

Danimarka 250 1.201.498 1,5 

Avustralya 211 1.038.758 1,3 

Belçika 137 471.784 0,6 

Toplam 14.143 76.306.700 96,9 

Genel Toplam (Diğerleri Dahil) 15.553 78.779.537 100 

(*Kaynak:www.egebirlik.org.tr) 

 

İhraç ettiğimiz ürünler listesi incelendiğinde (Çizelge 2) çoğunlukla dayanıklılığı 

yüksek olan kabuklu ve kurutulmuş ürünlerin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.  
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Çizelge 2. 2014 Yılında en fazla ihracatı yapılan organik ürünler* 

Ürün Miktar (Ton) Tutar ($) % Ton % $ 

İncir ve İncir Ürünleri 4.524 21.626.691 29,09 27,5 

Fındık ve Fındık Ürünleri 1.642 17.046.378 10,56 21,6 

Kuru Üzüm 4.119 13.557.823 26,48 17,2 

Kayısı ve Kayısı Ürünleri 1.975 11.102.466 12,70 14,1 

Meyve ve Meyve Ürünleri 1.292 8.595.480 8,31 10,9 

Pamuk ve Tekstil Ürünleri 132 1.814.432 0,85 2,3 

Antep Fıstığı 22 854.089 0,14 1,1 

Mercimek ve Çeşitleri 365 709.020 2,35 0,9 

Kebere 76 604.698 0,49 0,8 

Buğday ve Buğday Ürünleri 845 364.871 5,44 0,5 

Sebze ve Sebze Ürünleri 56 347.835 0,36 0,4 

Ceviz 22 343.069 0,14 0,4 

Toplam 15.072 76.966.852 96,9 97,7 

Genel Toplam (Diğerleri Dahil) 15.553 78.779.537 100 100 

(*Kaynak: www.egebirlik.org.tr) 

 

Üçüncü Ülkeler Statüsü Ne Demektir?  

Avrupa Birliğine üye ülkeler dışında kalan ülkeler, organik tarım mevzuat ve 

sistemlerinin  AB mevzuatına uyumlu olduğunu AB komisyonuna müracaat ederek kabul 

edilmesini sağlamaktadır. Bu durumda AB üyesi gibi organik ürün ihracatında statü 

kazanılmaktadır. 

AB tarafından Üçüncü Ülkeler listesine alınan ülkelerden ithal edilen organik ürünler, 

Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde AB Organik Ürün Logosunu verilerek, AB ülkelerinde 

pazarlanabilmektedir. 

AB’nin organik ürünlerle ilgili olarak Üçüncü ülkeler listesine aldığı ülkeler arasında 

Arjantin, Avustralya, Kanada, Kosta Rika, Hindistan, İsrail, Japonya, İsviçre, Tunus, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda bulunmaktadır. AB bu ülkelerin organik tarım mevzuatını 

topluluğun mevzuatına eşdeğer kabul ettiği için üçüncü ülkeler listesine almıştır. 

AB Komisyonu kontrol ve sertifikasyon sistemleri AB’ninkine eşdeğer olan kontrol ve 

sertifikasyon şirketlerini de incelemeye almaktadır. Buna göre AB tarafından organik 

sertifikaları onaylanan kuruluşlar bulundukları ülkeden AB’ye ürün ihraç etme yetkisini de 

almaktadır.  

AB Komisyonu kontrol ve sertifikasyon sistemleri AB’ninkine eşdeğer olan kontrol ve 

sertifikasyon şirketlerini de incelemeye almaktadır. Buna göre AB tarafından organik 

sertifikaları onaylanan kuruluşlar bulundukları ülkeden AB’ye ürün ihraç etme yetkisini de 

almaktadır.  

Kontrol ve sertifikasyon sistemleri AB’ninkine eşdeğer olan kuruluşların listesi tüzük 

eklerinde bulunmaktadır. Bu kuruluşlar denklik belgesi aldıktan sonra organik ürün ve taşıma 

sertifikası düzenleyebilmekte, düzenlediği sertifikalar da Avrupa Birliği’ndekilere denk 

sayılmaktadır. Bu kuruluşlar ülkemizden AB'ye ihracatı yapılan organik ürünleri yeniden AB 
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mevzuatına göre sertifikalandırmaktadır.  Türkiye için onaylanmış ve ülkemizde faaliyet 

gösteren kuruluşlar (Çizelge 3)’de yer almaktadır. 

Çizelge 3. Türkiye’de AB’ye denk organik ürün sertifikası verebilen kuruluşlar 

Sertifikasyon kuruluşunun adı Ait olduğu ülke 

CERES Certification of Environmental Standards GmbH Almanya 

Ecocert SA’nın Istituto Mediterraneo di Certificazione Fransa 

BCS Öko-Garantie GmbH Almanya 

Control Union Certifications Hollanda 

Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu Türkiye 

IMO Institut für Marktökologie GmbH Almanya 

ICEA Instituto Certificazione Eticae Ambientale. İtalya 

 

Ülkemizin henüz AB’ye giremediği için Avrupa Birliği ülkelerine organik ürün 

ihracatını kolaylaştırmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülkemizin 

bitkisel, hayvancılık ve işlenmiş ürünler ürün kategorisinde üçüncü ülkeler listesine dahil 

edilebilmesi için teknik dosya hazırlanarak, Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmiştir. 

Teknik dosyamız incelenmiş ve anlaşılmayan bölümlerle ilgili açıklamalar istenmiş olup 

gerekli işlemler yapılmıştır. Komisyon 2 defa ülkemizi ziyaret etmiş ve organik tarım 

sistemimizin denkliğini yerinde değerlendirmiştir.  Karar aşamasına gelinmiştir. 

Ülkemizin üçüncü ülkeler listesine alınmasının ülkemize getireceği avantajları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

1. Ülkemizdeki organik tarım mevzuatının AB ile denk olduğu kabul edilmiş olacaktır.  

2. AB’ye ürün ihracatında Türkiye AB’ye üye ülkeler gibi hareket edebilecektir.  

3. Ülkemiz 3.Ülkeler listesine girecek olursa ihracat işlemleri kolaylaşacak olup 

ihracatçının düzenlediği evrak azalacaktır. Dolayısıyla çabuk bozulan ürünlerimizin 

pazarlanması sağlanacak ve diğer ülkelerle rekabet etme şansımız olacaktır. 

 

Üçüncü ülkeler listesine alınan ülkeler aşağıda belirtilen görevleri de yapmak zorundadır.  

1. Listeye giren kuruluş veya ülke organik tarım faaliyetine ilişkin tüm bilgileri 

bulunduracak ve AB komisyonu tarafından istenmesi durumunda göndermek 

zorundadır.  

2. Yıllık olarak yaptığı faaliyetleri komisyona göndermesi gerekmektedir.  

3. Ülkeler listesinde bulunan ülke ve denklik alan kuruluşlar komisyon tarafından atanan 

uzmanlar tarafından denetlenmeyi kabul etmek zorundadır.  

4. İletilen bilgilerin uygun bulunmaması durumunda verilen süre içerisinde düzeltmeleri 

yapmalıdır. Aksi takdirde listeden çıkarılma durumu da söz konusudur.  

 

Ülkemiz 2006 tarihinden itibaren 3. Ülkeler statüsünde yer alabilmek için çaba 

göstermektedir. AB komisyonunun kararını hızlandırması amacıyla gerekli girişimlerin 
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hızlandırılması ülkemizin organik ürün ihracatındaki sertifikalandırma ile ilgili 

sorunlarını çözecek ve ihracatçıları organik ürün ihracatına yönlendirecektir. 
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KONVANSİYONEL ÇAY ÜRETİMİNDEN ORGANİK ÇAY TARIMINA 

GEÇİŞLERDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 
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Özet 

Türkiye'de Çaykur’un yanı sıra özel sektörde yer alan bazı firmalarda da organik çay üretimi 

yapılmaktadır. Organik çay üretimi geleneksel üretim şeklinden daha güç ve zordur.  Özellikle verimin düşük 

olması nedeniyle ilk aşamada geçişlere sıcak bakılmamaktadır. Çaykur bu süreçte üreticiye özel destekler 

vermekte ve geçişlerde gelir kayıpları azalmaktadır. Türkiye’de çayın maliyeti, çay üreticisi olan diğer ülkelere 

göre daha yüksektir. Çayda dünya ile rekabet edebilmenin tek yolu ise Organik Çay’a geçiştir. Bunun için birçok 

üretici tarafından hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanılamadan üretilen doğal çayların organik sertifikalı olarak 

kayıt altına alınması, bu suretle Türk Organik Çayının dünya pazarlarına girmesi önemli bir kapıyı aralayacaktır. 

Bu aynı zamanda organik çayımızın marka değerini yükseltecek, aynı zamanda çay üreticilerimizin refahına da 

katkı yapacaktır. Doğu Karadeniz Bölgesinin bir an önce organik tarım havzası haline dönüştürülmesi öncelikli 

projelerimiz arasında yer almalıdır. 

Anahtar kelimeler: Geleneksel üretim, organik üretim, kimyasal gübre, organik sertifika 

THE ENCOUNTERED DIFFICULTIES DURING THE PROCESS OF 

SWITCHING TO ORGANIC TEA PRODUCTION FROM THE 

CONVENTIONAL PRODUCTION 

 
Abstract 

In Turkey, besides Çaykur, the organic tea production is also made in some companies, which take 

place in private sector. Organic tea production is more difficult than the traditional type of production. 

Especially, by the reason of lowness of the yield, switching to the organic production isn’t considered as a 

positive decision in the first step. In this process, Çaykur provides special supports to the producer and thanks to 

this, the revenue losses are minimalised during the switching process. In Turkey, compared to the other tea 

producer countries, the cost of the production of tea is higher. The only way to compete with the other countries 

is to switch to the organic production. For this purpose, recording the tea products, which has been produced 

without using any kind of chemical fertilizer and pesticides, as organically certificated will be an important step 

for getting The Turkish Organic Tea into the world-wide markets. At the same time, this will increase the brand 

value of our organic tea and contribute to the our tea producers’ prosperity. Transforming the Eastern Black Sea 

Area into a agricultural basin should be involved in our projects of top priority.    

Keywords: Traditional production, organic production, chemical fertilizer, organic certificate.  

GİRİŞ 

Çay, dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek olarak bilinir. Çayın, 

dünyadaki birçok halkta olduğu gibi Türk halkının da günlük yaşamında da ayrı bir yeri 

vardır. Bunun içindir ki Türk halkı yıllık 3,2 kg çay tüketimi ile dünyada ilk sırada yer 

almaktadır (Anonim, 2015 a).  

Türkiye çay üretimi 1937 yılında başlamıştır. Bugün Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, 

Ordu illeri olmak üzere toplam 759.147 da alanda çay üretimi yapılmaktadır. Ülkemiz çay 

üreticisi aile sayısı 204.807 kişi olup, doğrudan geçimini çaydan sağlayan nüfus 1.2 milyon, 

dolaylı olarak ise 2 milyondur.  

Devlet ve özel sektör her yıl konvansiyonel yolla yaklaşık 1.200.000 ton yaş çay 240 

bin ton kuru çay işlenmektedir. Ülkemizde organik çay tarımı 2003 yılında başlamış olup, 

halen 3845 üretici organik çay tarımı yapmaktadır. Buna karşılık ÇAYKUR yılda yaklaşık 
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olarak 7 bin ton organik yaş çay hasat etmekte ve 1400 ton organik kuru çay üretilmektedir 

(Anonim, 2015 b).  

Organik çay Türkiye çayını dünya pazarlarına çıkartacak bir potansiyele sahip 

durumdadır. Ancak, konvansiyonel üretimden organik üretime geçişlerdeki zorlukların biran 

önce aşılması gerekmektedir (Anonim, 2012 c).  

Konvansiyonel Üretimden Organik Üretime Geçişte Karşılaşılan Problemler 

Ülkemizdeki tarihi gelişimi yaklaşık 80 yılı bulan çay yetiştiriciliği Rize, Artvin, 

Trabzon ve Giresun illerinin birinci derecede veya önemli derecede tarımsal gelirlerini 

oluşturmaktadır. Tarla ve orman arazilerinin hızlı bir şekilde çaylıklara dönüştürülmesi, bahçe 

tesislerinde tohumun kullanılması, arazi eğimlerinin %80’leri bulması, birçok kültürel 

uygulamaların yetersiz olması veya zamanında yapılmaması gibi parametreler nedeniyle 

dekara verim diğer üretici ülkelerin oldukça altındadır. Aynı şekilde makineli hasatın 

uygulanamayışı ve insan iş gücüne bağlılık gibi birçok nedenlerden dolayı üretim maliyetleri 

oldukça yüksektir. 

Bugün Türkiye'de ÇAYKUR’un yanı sıra bazı özel sektör kuruluşları organik çay 

üretimi yapmaktadır. Organik çay üretimi bilinenden daha zahmetli bir üretim 

şeklidir.  Özellikle dekara verimin düşük olması nedeniyle üretici ilk aşamada geçişlere sıcak 

bakmamaktadır. Organik çay tarımında devlet desteğinin ne kadar sürdürülebileceği algısı 

üreticiyi en çok endişelendiren sorunlardan biridir. Yine günümüze kadar alışıla gelmiş, 

uygulaması kolay olan ve yılda genellikle bir uygulama ile yerine getirilen kimyasal 

gübreleme, ikame edecek sertifikalı organik çay gübrenin tedarik edilemeyişi, alışıla gelmiş 

üretimden organik çay üretimine geçişlerde üreticinin en fazla üzerinde durduğu ve endişe 

ettiği diğer önemli bir problemlerden biridir. 

 Çay üretimi ruhsatlı tarım alanlarında yapılmaktadır. Ancak bölgede çay bahçelerinde 

veraset ve tapu problemleri sıklıkla yaşanmaktadır. Tapusu ve dolayısıyla ruhsatı olmayan çay 

bahçelerinde Bakanlık desteği ve ÇAYKUR tarafından çay alım kotası verilememektedir. 

93/5096 Bakanlar kurulu kararıyla 1993 yılında başlatılıp 1995 -96 yılarında tamamlanan 

Türkiye çay alanlarının ölçülmesi ve ruhsatlandırılması gerçekleştirilmiş, ancak yüzde yüz 

başarılı sonuç elde edilememiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi için, çaylık alanlarının yeniden 

ölçülmesi ve bu yeni alanların ruhsatlandırılması gerekmektedir. Tapuya esas kadastro 

ölçümleri projeksiyon yüzeyine izdüşümü alınarak elde edilir. 1993 yılında başlatılan, çaylık 

alanların yeniden tespiti ile ilgili çalışmalar ya üreticilerle yapılan anket çalışmaları veya 

sahada metre ile yapılan basit ölçümler ile yapılmış ve tamamlanmıştır (Anonim, 2012 e).  

Ancak, sahada metre ile yapılan bu ölçümler gerçek alanları yansıtmamaktadır. Özellikle 

1994 yılındaki çalışmada bazı bölgelerde az da olsa tapu kayıtları üzerinden çaylık alan tespiti 

yapılmaya çalışılmıştır. Burada da yine sadece üretici beyanları esas alındığı ve bu beyanlar 

sahada teyit edilmediği için doğru ve kesin tespit yapılamamıştır (Anonim, 2012 e; 

Türkyılmaz, 2015). Çay tarım alanlarında, çaylık alan miktarı kesin ve net sonucu vermekten 

uzaktır.  

 

Üretici davranışları açısından değerlendirme  

Bazı üreticiler kendilerine yeni çaylık tesisi için ruhsat verilmeyeceği endişesi ile 

mevcut çaylık alanlarını daha yüksek göstermektedirler. Kimi üreticiler ise çaylık alanların 
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vergilendirileceği endişesi ile mevcut çaylık alanlarını daha az göstermekte, bir grup üreticiler 

ise ruhsatsız çaylık tesisinden dolayı ceza verileceği endişesi ile ruhsatsız çaylık alanlarını 

tespit ettirmemektedirler (Türkyılmaz, 2015). Çaylık alanlarımızın sağlıklı şekilde 

ölçülememesi ilgili bakanlığın Organik Çiftçi Kayıt Sistemi, Organik Tarım Bilgi Sistemi 

(OTBİS) gibi kayıtlarının da sağlıklı yapılamamasına neden olmaktadır. Çay bahçelerinde 

veraset problemi ile birlikte bu konuların kısa sürede halledilmesi gerekmektedir. Organik 

Tarım teşvikleri ve devlet destekleri bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Sistemin 

uygulanamayışı üretici mağduriyetlerinin de devam etmesine yol açmaktadır. 

Sertifikalı organik gübre tedariki  

Çeşitli kuruluşlarla beraber bazı üniversitelerimizin ilgili fakülteleri bölgede organik 

gübre üretimine yönelik tesisler kurmak istekleri ve bu yönde çaba sarf ettiklerini 

izlemekteyiz. Bu kuruluşlar bölgede yoğun bir şekilde, demonstrasyon çalışmaları yaparak, 

gübre denemeleri kurmaktadırlar. Gelecekte sertifikalı organik gübrelerin ticari anlamda çok 

değer kazanacağına inanılmakta olup, organik çay gübresi üretim ve uygulamalarının bölgede 

çok ciddiye alındığı gözlerden kaçmamaktadır. 

 Başka bir sorun ise; organik üretimde, sertifikasyon kuruluşları her yıl düzenli olarak 

üreticilerle karşılıklı görüşerek, bu görüşmede tutulan tutanakların ve doldurulan formların 

(sözleşmelerin) karşılıklı olarak imza altına alınması durumudur. Özellikle bu sözleşmeler 

üreticilerin bölgede bulunmadığı kış aylarında (ocak, şubat ve mart) yapılma zorunluluğu 

vardır. Ancak bölgedeki üreticilerimizin önemli bir kısmı bu aylarda büyük şehirlerde 

yaşadıkları için sözleşmelerin zamanında imzalanması sorun teşkil etmektedir. 

Organik tarımda üretici eğitimleri yine önemli bir yer tutmaktadır. Üreticileri sürekli 

değişen mevzuatların güncelleştirilmesi, bilgi akışının zamanında yapılması önem arz 

etmekte,  bölgede bulunmamaları, yarıcılık sisteminde yeterince ilgisiz kalınması sistemin 

aksaklıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en kısa zamanda organik tarım havzası 

haline dönüştürülmesi uygun ve faydalı bir uygulama olacaktır. Çayda dünya ile rekabet 

edebilmenin tek yolu doğal ve sağlıklı olan Türk çayını organik sertifikalı olarak üretmektir. 

Yıllardır süren konvansiyonel tarımın yerleşik alışkanlıklarının terk edilmeyişi ve organik 

tarımın uzun vadeli getirileri özümseyemeyişi üreticinin organik tarıma geçişini 

sınırlandırmakta ve bu durum üreticilerin endişesini artırmaktadır. Bu konuda tarımsal yayım 

ve iletişim çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Türk çay sektörü ekolojik şartlar nedeni ile Doğu 

Karadeniz Bölgesinde yerleşmiş ve gelişmiştir. Çay sektörü bölge ekonomisinin can damarı 

ve bölge insanını bu topraklara bağlayan en büyük etkendir. Gelişen ve değişen dünyada Türk 

çaycılığının ayakta kalabilmesi ve halkımızın ihtiyacı olan kaliteli ve güvenli çayın 

sağlanması, sürdürülebilir bir çay tarımından geçmektedir (Anonim, 2014).  

Geçmişten geleceğe sektörle ilgili tüm verilere kolay bir şekilde ulaşılabilmesi, bu 

verilere ait istatistiksel analizlerin yapılması ve özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmeleri, 

organik tarımın olumlu yansımaları bölge halkına eğitim çalışmalarıyla verilmelidir. Organik 

tarıma geçişte en önemli girdilerden olan sertifikalı organik gübrelerin tedarik edilmeye 

başlaması organik çay tarımını artıracaktır. Yeni organik çay bahçelerin ruhsatlandırılması ve 

devlet desteklerinin kayıt altına alınması sağlanmalıdır. ÇAYKUR, kendi organik çay 

üreticilerine, organik geçiş sürecinde desteklemekte, üreticiye özel destekler vermekte ve 
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geçişlerde üreticilerin gelir kayıpları giderilmektedir. Halen, ÇAYKUR organik çay üretimi 

yapan müstahsillere kg başına 1,62 TL ek destek vermekte bu da ürünün yaklaşık yüzde 

yüzünün desteklenmesi anlamına gelmektedir. Organik çay tarımı kısa ve uzun vadede 

yaşanan birtakım olumsuzlukları ve endişe uyandıran problemleri çözecek gibi 

gözükmektedir. Günümüzde öne çıkan çevreci yaklaşımların organik çay tarımına geçişlerde 

en güçlü yanımız olacağı kanaatindeyiz. 
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Özet 

Organik tarım son yılların en önemli konuları arasında yer almaktadır. Özellikle sağlık açısından 

bakıldığında daha sağlıklı ve güvenilir gıda temini açısından önümüzdeki dönemlerde önemini artırması 

beklenmektedir. Ülke genelinde organik tarım faaliyetlerinin artması ve sağlık açısından çekim alanı olması 

nedeniyle Kırşehir ilinde de konu ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Özellikle, tavukların hareketli bir büyümenin 

sağlayacağı sağlık açısından faydalarının yüksek olması ve girdi oranının daha düşük olması nedeniyle serbest 

gezinmeli tavukçuluk bir yükseliş eğilimine girmiş durumdadır. Bu yükselişte özellikle il genelinde artan yüksek 

talebin etkisi önemlidir. Belirtilen bu yükseliş eğilimi hakkında durum tespiti yapılabilmesi için Kırşehir il 

genelinde serbest gezinmeli sistem ile yumurta tavukçuluğu yapılan işletmeler değerlendirmeye alınarak çalışma 

yapılmıştır. Bunun için il genelinde serbest gezinmeli yetiştiricilik yapan işletmeler incelenmiştir. 

Yetiştiricilerden yeterli bilgi alınabilecek sorular hazırlanmıştır. Birebir görüşme ile elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda konu ile ilgili olarak üreticilerin yarıdan fazlası yaptıkları işten 

memnun olduklarını belirtirken, çok az bir kısmı ise sıkıntılı olduğunu belirtmiştir. Ancak yetiştiricilerin önemli 

bir kısmı ise yapılan çalışmanın geleceğinin parlak olduğunu belirtmişlerdir. İl genelinde organik tavuk 

yetiştiriciliği bakımından büyük bir talep olması nedeniyle halkın bu ürünlere talebinin artacağı beklenmektedir. 

Yetiştiricilerin özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hazırlamış olduğu Türkiye Organik Tarım 

Stratejik Planı kapsamında organik hayvancılık içerisinde organik tavukçuluğun ciddi destekler alınacağı 

yönünde beklenti içinde oldukları görülmüştür. Ayrıca serbest gezinmeli sistemde yumurta tavukçuluğu yapma 

isteğinin yüksek olduğu ve gelişme potansiyelinin bulunduğu kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Salma tavukçuluk, yumurta, free-range 

FREE-RANGE CHICKEN FARMING IN KIRSEHIR–TURKEY: 

CURRENT STATUS AND FUTURE 

 
Abstract 

Organic agriculture is among the most important issues in recent years. Especially from a health 

perspective, the healthier and more reliable food supply, in terms of importance in the next period is expected to 

increase. The increase of organic farming activities across the country, in terms of Health, for reasons such as 

having a shooting range, in the Kırşehir Province has begun studies on the subject. In particular, due to the low 

costs and the benefits of active growth in chickens, the poultry free-range on the upward trend. This is on the 

rise, especially the effect of the increasingly high demand throughout the province is important. In order to 

perform your due diligence about this upward trend, Kırşehir egg production farms throughout the province with 

free-range system were evaluated. Information can be obtained from farmers that sufficient questions prepared. 

The data obtained were evaluated with interviews. As a result of the study about the subject, whereas more than 

half were satisfied with their job as producers, very little has stated that it is hard. However, the farmers are an 

important part of the future of work is bright mentioned that. Due to a huge demand throughout the province in 

terms of raising organic chickens, it is expected that people will increase the demand for these products. Farmers 

under the Strategic Plan for organic agriculture in Turkey, in organic animal husbandry, organic poultry are of 

the impression that serious support. Also free-range system for egg production in the temptation is high, and it 

was decided that the potential for development resides. 

KeyWords: free-range, chicken, egg 
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GİRİŞ 

Ticari yumurta tavukçuluğunda, geleneksel kafes sistemi, ekipman ve iş gücü 

masraflarının düşük olması nedeniyle tercih edilmektedir. Böylece ticari yumurta tavukçuluğu 

işletmelerinde yoğun bir şekilde kafes üretim sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistem yaygın 

olarak kullanılan bir üretim sistemidir. Haartsen ve Elson (1989) yaptıkları çalışmada kafes 

siteminin en ekonomik sistem olduğunu belirtmişlerdir. Ancak son zamanlarda sağlıklı gıda 

isteğindeki artış nedeniyle free-range olarak adlandırılan serbest gezinmeli tavuk yetiştirme 

sitemleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemiz bu açıdan oldukça şanslı bir konumdadır.  

Ülkemizde tavuk eti ve yumurta tüketimini etkileyen nedenlerin başında eğitim, gelir 

ve beslenme alışkanlığı gelmektedir (Güneş ve Albayrak, 1997). Ancak olumsuz bir durum 

olarak, yumurta tüketiminde kolesterolden kaynaklanan bir korku bulunmaktadır. Oysa 

yumurta insan sağlığı açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Organik tavukçuluk yapan 

işletmelerde serbest gezinmeli sistem tercih edilmektedir ve organik yapılan yetiştiricilikte 

hayvanların daha sağlıklı oldukları belirtilmektedir (Clerici ve ark., 2006). Ancak Mugnai ve 

ark. (2009) ise serbest gezinme ile kafes yumurtaları arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı üzerine yetiştirme sisteminin ciddi olarak etkili 

olduğu belirtilmektedir. Castellini ve ark. 2004 yaptıkları çalışmada serbest gezinmede daha 

fazla enerji tüketildiğinden, yemden yararlanma oranın azaldığını ifade etmişlerdir. Rizzi ve 

ark. (2006) ise yaptıkları çalışmada serbest gezinmeli sistemde üretilen yumurtaların kabuk 

kalınlıklarının kafes isteminde üretilenlere göre daha kalın olduğunu belirtmişlerdir. Minelli 

ve ark. (2007) ise önemli bir yumurta kalite kriteri olan Haugh biriminin kafes siteminde 

yetiştirilenlerden daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir.  

Hayvan refahı çalışmalarında yumurtlama için özel olarak çalışılmaktadır. Kafeslerde 

yetiştirilen tavukların fizyolojik ve davranış olarak yeterli gelişimi sağlayamadıkları ifade 

edilmektedir (Bozkurt, 2009). Bu nedenle yumurta tavukları için refah parametrelerin en iyi 

şekilde sağlanabildiği alternatif sistemler, üreticilerin ekonomik verimlilik gibi talepleri ile 

tavukların ihtiyaçları ve refahını sağlayacak şekilde tasarlanmaya çalışılmaktadır. 

Kırşehir ili tavukçuluk açısından son yıllarda gözle görülür şekilde gelişme 

göstermeye başlamıştır. Kafes sitemi yoğun bir şekilde olsa da son yıllarda özellikle organik 

ürün, doğal ürün gibi taleplerin artmasıyla birlikte serbest gezinmeli sisteme geçilmeye 

başlanmıştır. Bu çalışmada, Kırşehir ilinde serbest sistem yumurta tavukçuluğu yapılan 

işletmeler incelerek, bu işletmelerin mevcut durumu ve üreticilerin beklentileri, serbest 

gezinmeli sisteme olan bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

MATERYAL VE METOT 

Kırşehir il genelinde serbest gezinmeli sistemde yumurta tavukçuluğu yetiştiriciliği 

yapan beş işletme bizim materyalimizi oluşturmuştur. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bunun nedeni ise il genelinde serbest gezinmeli sistemde yetiştiricilik yapan 

sayısının çok az olmasıdır.  

Çalışmada beş işletme ile anket yoluyla birebir görüşmeler yapılmış ve veriler 

toplanmıştır. Anketler 2015 yılı Mayıs-Haziran aylarında yapılmıştır. Anket yapılan 

işletmeler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirmesi Excel programında 

yapılmıştır. İncelenen işletmelerde gelir düzeyi ile yumurta üretim düzeyleri ve işletme 
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büyüklükleri arasında ilişki ve etkileşim olup olmadığını belirlemede χ 2 (Ki kare) analizi 

uygulanmıştır. Ki kare eşitliği şu şekilde gösterilebilir; 
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Burada G gözlenen değerleri ifade ederken, B beklenen değerleri ifade etmektedir. Ki-

kare bağımsızlık testleri ile iki değişken arasındaki ilişki durumunu araştırılır. Fakat bazı 

zamanlarda ilişkinin olup olmadığının tespiti yeterli değildir. Bunun yanı sıra aradaki ilişkinin 

derecesini (gücü) de bilmek gereklidir. Kontenjans katsayısı buradaki değişkenler arasındaki 

ilişkinin düzeyini ölçemeye yarayan bir katsayıdır. Bunun belirlenmesi için kontenjans 

katsayıları da ayrıca hesaplanmıştır. Test istatistiği ile bulunan değer χ 2 olmak ve n=genel 

toplam veya gözlem sayısı olmak üzere kontenjans katsayısı şu şekilde hesaplanır:  
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Kontenjans katsayısı ilişkinin olmadığı durumlarda “0”, çok yüksek ilişki olduğu 

durumlarda ise “1” değerini almaktadır. 1’e yaklaşan değer alması yüksek derecede ilişkinin 

olduğunu,  sıfıra yakınlaşması ise ilişkinin azaldığını belirtmektedir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma alanında işletmelerde bir çiftçi ailesi ortalama 4,5 nüfusa sahiptir. Genel 

nüfus olarak ortalama düzeyindedir. Bunda yetiştiricilerin genel olarak kentle olan ilişkilerini 

kesmemiş olmaları etkilidir. Yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerde çalışanların 

okuryazarlık düzeyi incelenmiş ve lise mezunu sayısı yüksek çıkmıştır (%42). Ortalama 

işletme arazisi genişliği 43 dekar olduğu görülmüştür. İşletme büyüklükleri dikkate 

alındığında ise işletmelerin 30-80 dekar arasında değişmektedir. Buna göre işletmeler genel 

olarak küçük işletmelerden oluşmaktadır denilebilir. İşletmelerde sulu tarım uygulaması 

suyun azlığından dolayı yetersizdir. Ancak kuru tarım alanları genel alanın %67’sini 

oluşturmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı yem konusunda üreticiler dışarıya bağımlı olarak 

yaşamaktadırlar. İncelenen işletmeler aktif sermayenin büyük bir bölümünü (%73,0’ını) 

çiftlik sermayesi oluşturmakta, işletmelerin işletme sermayesi unsurları ancak %23,0 

düzeyinde gerçekleşmektedir. 

İşletmelerdeki hayvan sayısında bakıldığında 250-1250 tavuk arasında değişim 

göstermektedir. Bunun nedeninin serbest gezinmeli sistemde bakım şartlarının kafesteki 

yetiştirme sistemine göre daha zor ve zaman alıcı olmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca 

bu sitemde yetiştirilen ürünler organik olarak ifade edilerek daha yüksek fiyata satılmaları 

nedeniyle üreticilerin konumlarından genel olarak memnun oldukları görülmüştür. 

Üreticilerin üretim miktarlarını belirleyen en önemli faktörün talep olduğu 

belirtilmiştir. Talebin artırılması içinde tüketicilerin gelir seviyesinin artırılması 

gerekmektedir. Bununla birlikte eğitim seviyesi artışı kanatlı eti ve yumurta talebini 

artırmaktadır (Karadavut ve Taşkın, 2014). Bu nedenle bilinç düzeyi artan tüketicilerin bu 

konuda taleplerinin de aratacağı söylenebilir. Armağan ve Özdoğan, 2005) yaptıkları 

çalışmada benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Serbest gezinmeli sistemde üretilen tavukların 

etlerinin ve bunlardan elde edilen yumurtaların fiyatları kafeste yetiştirilenlere göre daha 
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yüksektir. Ancak bu konuda yeterli desteklerin yapılması ve işletme sayısının arttırılmasıyla 

bu sorunun kısmen aşılması beklenebilir (Hasipek ve Aktaş, 1997).  

İşletmelerdeki tavukların tamamı gün boyu dışarı çıkarak serbest gezinebilmektedirler. 

Ayrıca mera tipi tavukçuluğun yapılmadığı görülmüştür. Ancak bu konuda üreticilerin 

bilgilendirilmeleri ile mera tavukçuluğunun yapılabileceği konusunda isteğin olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu tip yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerde genel olarak pazar 

sorununun yaşandığı ifade edilmektedir. Bunun aşılabilmesi için de özellikle sözleşmeli 

üretim sitemine geçilerek sorunların azaltılması mümkün olabilecektir.  

Üretim döneminin başlangıcı civcivler 16-20 haftalık olmalarından itibaren 

başlamakta ve yumurta verimleri azalıncaya kadar yani bir yaşına kadar devam etmektedir. 

Üreticilerin özellikle çok soğuk ve çok sıcaklarda yumurta veriminin ciddi anlamda 

düştüğünü bunun aşılabilmesi halinde ciddi olarak rahatlamanın sağalabileceğini 

belirtmektedirler. İşletmeler ortalamasına göre toplam aile gelirinin içinde yumurta 

tavukçuluğundan gelen gelirin oranı %42,50 civarındadır. Diğer bir deyişle işletmeler bu işleri 

kendilerine şimdilik tek başına yetebileceğine inanmamaktadırlar.  

Bu tip yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerin %72’si yem olarak sadece sanayi yemi 

kullanmakta, geri kalanı ise sanayi yemine ek olarak işletmede üretilen bitkisel ürünleri 

kullandıklarını belirtmişlerdir. İşletmede üretilen yumurtaların %1,3’lük kısmı aile tarafından 

tüketilirken geri kalan kısmı ise pazarlara gönderilmektedir.  

Kırşehir’ de yapılan serbest dolaşımlı yumurta tavukçuluğu için genel bir değerlendirme 

yapıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. 

a. Sektörde söz sahibi büyük yumurta üreticisi şirketlerin varlığı ve piyasanın bunlar 

tarafından belirlenmesi.  

b. Tüketicilerin ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları (tüketici gözünde serbest 

dolaşımlı üretimle elde edilen ürünle, geleneksel kafeslerde hareketi sınırlandırılmış 

sistemde yapılan üretim ürünleri arasındaki farkın göz önünde bulundurulmaması). 

c. İşletmelerdeki modernizasyon eksikliklerinden dolayı üründe meydana gelen görsel 

bozukluklar (yumurta üzerinde dışkı kalıntısı gibi) tüketiciler tarafından ürünün 

tercihinde negatif etki yaratabilmektedir.  

d. İşletmelerde en büyük girdi maliyeti olan canlı demirbaş temini hususunda, hiçbir 

işletmenin kendi ihtiyacını karşılama sisteminin (kuluçkahane) olmayışından dolayı 

sektörde faaliyet gösteren damızlık işletmelerden temin edilir olması.  

e. İşletmelerde hayvanların serbest dolaşımı söz konusu olduğundan, sınırlandırılmış yem 

maliyetinden daha fazla yem maliyeti oluşabilmesi.  

f. İşletmelerin küçük ölçekleri nedeniyle hayvan sağlığında kullanılan aşıların doz 

büyüklüklerinin fazla olması (5000 -10000 doz),  hayvan başına koruyucu aşı 

maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır.  

g. Hayvanların sevk ve idaresindeki aksaklıklar ve buna bağlı olarak hayvanlarda yumurta 

yeme alışkanlığının oluşması, folluk haricinde yumurtlama gibi olumsuzluklar.  

h. Çok soğuk ve çok sıcak havalar yumurta üretiminde düşüşe neden olmaktadır.  

i. Ticari zihniyetten uzak, daha çok hobi amaçlı üretim yapılması ve sektörde faaliyet 

gösteren üreticilerin sektörün yeni olması nedeniyle gerekli bilgilere ve öngörüye sahip 

olamamaları. 
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Özet  

Türkiye’de organik tarım faaliyetleri 1980’li yıllarda bitkisel ürünlerle başlamıştır. Daha sonraki 

yıllarda özellikle Amerika ve Avrupa’da hayvansal üretim sistemleri içerisinde alternatif hayvancılık yöntemi 

olarak büyük bir önem kazanması Türkiye’de organik hayvancılığın başlamasında etkili olmuştur. 

Bu çalışmada, organik hayvansal üretimde 2004-2014 yılları arasında gerek üretim açısından gerekse 

devlet desteklemeleri açısından sağlanan gelişmelerin ortaya konması ve sektörde karşılaşılan sorunlar ve bu 

sorunların çözümüne yönelik önerilerin sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de organik olarak 

yapılan hayvansal üretim ile ilgili üretim rakamlarındaki değişiklikler tarihi akış içerisinde sunularak 

değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede, organik hayvansal üretimde organik bitkisel üretim kadar gelişme 

sağlanamadığı belirlenmiştir. Bunun başlıca sebepleri arasında devlet desteğinin yanında iç ve dış pazarlarda 

ürün talebinin az olması yatmaktadır. Türkiye’de, organik hayvancılığın desteklenip yaygınlaştırılması doğa ve 

ekosistemin korunmasına, küçük çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına, kırsal kalkınmanın sağlanmasına, 

köyden kente göçün önlenmesine, insanlarımızın daha sağlıklı beslenmelerine olanak sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: organik hayvancılık, gelişmeler, Türkiye. 

 

ORGANIC ANIMAL PRODUCTION IN TURKEY;  

CURRENT SITUATION AND FUTURE 

 
Abstract 

Organic farming activities in Turkey begun in the years of 1980s with plant production. In later years, 

gaining importance of organic animal breeding in particular in The United States and Europe as an alternative 

way of animal breeding method was effective on the beginnig of  organic animal breeding in Turkey. 

In this paper, progress in organic animal production between the years 2004- 2014 , development of 

government supports, encountered  problems in the sector and offering solution proposals of these problems are 

aimed at revealing. Therefore, changes in number regarding production  of organic animal breeding was 

evaluated, presenting chronologically. In the evaluation, it was stated that organic animal production could not 

progress proportionally as organic plant production did. Government supports along with low demand of the 

products both in domestic and foreign market underlie this situation. In Turkey, suppporting and extending 

organic animal breeding enable preservation of nature and ecosystem, increase of peasent’s income level, supply 

of rural development, prevention of immigration from rural places to urban and healtier nutrition of humans 

Keywords: Organic breeding, developments, Turkey. 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun giderek artmasına karşın, tarımsal üretim faktörlerinin başta arazi 

olmak üzere sınırlı olması nedeniyle gelecekte açlık problemiyle karşı karşıya kalınacağı 

öngörüsünü beraberinde getirmiştir. Bu anlayışla birlikte birim üretim faktörü başına üretim 

ve sonuçta verim açısından artış sağlanması açlık problemine tek çare olarak görülmüş, 

1960’lı yıllarda yeşil devrim olarak adlandırılan yoğun teknoloji kullanımına başlanmıştır. 

Üretim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler; kimyasal gübre, ilaç, tohumun verim 

kabiliyeti ve dayanıklılığı artırıcı genetik çalışmalarla elde edilen tohumlar ve üretimde 

hormon kullanımı neticesinde üretim ve dolayısıyla verimde %100’e varan artışlar 

gerçekleşmiştir. Verimde meydana gelen artışlarla birlikte artan üretim bir ölçüde açlık 

problemine çare olurken yoğun üretim teknikleri toprak, hava ve suları kirletmiş ekosistemin 
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dengesini bozmuştur.  Diğer yandan aşırı kimyasal ilaç ve gübre kullanarak üretilen gıdalar 

insanlarda sağlık sorunlarına yol açmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmeler günümüzde çevreyi 

kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen, sağlıklı ürünler üreten tarım teknolojilerini ön plana 

çıkarmıştır. Doğaya dost, insan sağlığını ön plana çıkaran bu yeni üretim tekniğine ekolojik, 

organik veya biyolojik tarım denilmektedir (Aksoy ve Altındişli, 1998; Eser, 2000; Ekiz ve 

Kılıç.2001; Ak, 2002; Ak ve Atay.2008). 

2014 yılı verilere göre dünyada 164 ülkede, 1,9 milyon sertifikalı üretici, 37,5 milyon 

hektar alanda organik tarım ile uğraşmaktadır. 2012 yılına kadar olan dönemde organik 

ürünlerin toplam ticaret hacmi 63,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ticaret hacmi içerisinde 22,6 

milyar Euro ile ABD ilk sırada bulunurken, 7 milyar Euro ile Almanya ikinci sırada ve 4 

milyar Euro ile Fransa üçüncü sırada bulunmaktadır. Organik gıdalar için kişi başına en çok 

harcama yapan ülkeler 189 Euro ile İsviçre ve 159 Euro ile Danimarka’dır. FIBL (Organik 

Tarım Araştırma Enstitüsü)-IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasonu) 

araştırmalarına göre dünyadaki 1,9 milyon organik ürün üreticilerinin yaklaşık %80’i gelişen 

ülkelerde yer almaktadır. En çok organik ürün üreticisine sahip ülkeler sırasıyla Hindistan 

(600.000 çiftçi), Uganda (189.610 çiftçi), Meksika (169.707 çiftçi) ve Tanzanya (148.610 

çiftçi) olarak sıralanmaktadır (Anonymous, 2014).      

Türkiye’de organik tarım 1984-1985 üretim döneminde geleneksel ihraç 

ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incirin organik olarak ihracatı ile başlamıştır. Daha sonraki 

yıllarda hızla gelişme göstererek 2014 yılı rakamlarına göre 208 ürüne ulaşmıştır (Anonim, 

2015a). Ürün sayısı yıllar itibariyle düzenli bir artış göstermektedir. Üretilen organik 

sertifikalı ürünlerin neredeyse tamamı başta AB ülkeleri, ABD ve Japonya olmak üzere 

gelişmiş ülkelere ihraç edilmektedir. Organik tarımın başlamasına ve gelişmesine yardımcı 

olan kuru ve kurutulmuş meyveler pazarında Türkiye halen lider ülke konumundadır. 

Özellikle dış pazara yönelik organik üretim sözleşmeli olarak yapılmaktadır (Aksoy ve 

Altındişli, 2012). Organik gıda ürünlerinin dünya ticaretinde öneminin artmasıyla birlikte, 

birçok firma ülkemizden organik tarım ve gıda ürünleri talebinde bulunmaya başlamış, 

1980’lerin ortalarından itibaren bu firmaların temsilcileri sözleşmeli üretim modeline dayalı 

olarak, çiftçilerimize organik üretimi tanıtmış ve benimsetmişlerdir (Demiryürek, 2004). 

Türkiye’de organik tarım faaliyetleri ilk defa bitkisel üretime yönelik olarak 1984 yılında özel 

firmalar tarafından ithalatçı firmaların taleplerini karşılamak üzere ihracata dönük olarak 

başlamıştır (Çavdar, 2007). Daha sonraki yıllarda organik süt sığırcılığına ilgi duyulmaya 

başlanmış ve 1999 yılından itibaren iç pazarda bu konuda hareketlenme başlamıştır (Aksoy ve 

ark., 2007). 

Organik tarım, genel olarak doğal kaynaklara dayanan sürdürülebilir tarımsal 

sistemleri amaçlar. Hayvan sağlığı ve refahının iyi yönde gelişimi bu sistemin bir parçasıdır. 

Hayvan refahını tanımlayan ve gereklerini bildiren düzenleme benzer şekilde IFOAM 

tarafından belirlenmiştir (Lund ve Röcklinsberg,  2001). Federasyonun belirlediği 17 temel 

standarttan üçü (biyoçeşitliliğin korunması ve devam ettirilmesi, uygulanan bakım 

koşullarının çiftlik hayvanlarının doğal davranışlarını göstermesine imkân sağlaması, bitkisel 

ve hayvansal üretim arasında denge sağlanarak sürdürülebilir besin maddeleri üretiminin 

gerçekleştirilmesi) organik çiftlik hayvanları yetiştiriciliği ile ilgilidir (Ünal, 2007). 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmada elde edilen veriler literatüre dayalı olup, konu ile ilgili Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden, çeşitli yerli ve yabancı kitap ve makalelerden, 

internet yayınlarından, organik tarımla ilgili olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerden 

yararlanılmıştır. Yöntem olarak incelenen yönetmeliklerin yorumlanması, kaynakların çeşitli 

açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi, oransal dağılım ve yüzde değişimlerle organik 

hayvansal üretimde ki gelişimin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Organik Hayvansal Üretimde Meydana Gelen Gelişmeler 

Türkiye, organik tarımla 1980’li yıllarda tanışmış, organik bitkisel üretimde önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir (Soykan, 2015). Ancak hayvansal üretimde yeteri kadar gelişme 

sağlanamamıştır. Türkiye’de hayvansal üretime örnek teşkil edecek çok az sayıda işletme 

bulunmaktadır. Organik hayvancılıkla ilgili olarak çok sınırlı sayıda faaliyet olup, organik 

hayvancılık en fazla arıcılık alanında yapılmaktadır.  

 

Organik Arıcılık 

2004-2014 yıllık dönemde Türkiye toplam bal üretimi %38.6’lık artış gösterirken 

organik bal üretiminde %62.0’lık azalma meydana gelmiştir (Çizelge 1). Yine toplam bal 

üretimi içerisinde organik bal üretiminin payına bakıldığında da organik bal üretiminin 

payının %1’den %0.3’e düştüğü görülmektedir.  Arıcılıkta en çok işletmeye sahip illerimiz 

Rize (58 Çiftçi) ve Artvin (50 çiftçi) olarak yer alırken, üretilen ürün açısından Aydın ve 

Çankırı 35 ton ile ilk sırayı paylaşırken Artvin 27 ton ile takip etmektedir.    

 

Çizelge1. Organik ve konvansiyonel arıcılık verileri 

  Organik Toplam Organik/Toplam(%) 

Yıl 

Kovan 

sayısı 

Bal 

üretimi(ton) 

Kovan 

sayısı 

Bal üretimi 

(ton) 

Kovan 

sayısı 

Bal 

üretimi 

2004 27839 737 4399725 73929 0.63 1.00 

2005 24475 573 4590013 82336 0.53 0.70 

2006 26596 640 4851683 83842 0.55 0.76 

2007 23308 497 4825596 73935 0.48 0.67 

2008 11207 181 4888961 81364 0.23 0.22 

2009 14917 207 5339224 82003 0.28 0.25 

2010 14699 208 5602669 81115 0.26 0.26 

2011 19105 221 6011332 94245 0.32 0.23 

2012 47065 517 6348009 89162 0.74 0.58 

2013 32342 344 6641348 94694 0.49 0.36 

2014 36391 280 7060973 102486 0.52 0.27 

Kaynak: Anonim, 2015b 
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Organik Yumurta Tavukçuluğu 

Türkiye’de son yıllarda hem organik hem de konvansiyonel yumurta tavukçuluğunda 

gelişmeler olmuştur. 2004 yılında resmi kayıtlı organik yumurta işletmesi sayısı 1 ve üretilen 

yıllık yumurta sayısı 92 000 adet iken 2014 yılına gelindiğinde organik yumurta işletme sayısı 

19’a yükselirken yumurta üretimi 705 kat artış göstererek 65 milyon adete ulaşmıştır (Çizelge 

2). Organik yumurta üretimindeki bu önemli artışa rağmen toplam üretim içerisindeki payı 

%0.4’ü geçememiştir. Ülkemizde organik yumurta tavukçuluğu yapan işletme sayısı 

bakımından İzmir sahip olduğu 6 işletme ile ilk sırada bulunmaktadır. Üretilen organik 

yumurta üretimi açısından ise 14.623 bin yumurta ile Manisa ilk sırada yer almakta ve bunu 

10.898 bin yumurta ile İzmir, 10.824 bin yumurta ile Samsun ve 10.413 bin yumurta ile 

Elazığ izlemektedir.      

 

Çizelge 2. Organik ve konvansiyonel yumurta tavukçuluğu   

  

Yıllar 

Organik Toplam 

Organik/Toplam 

(%) 

Çiftçi 

sayısı 

Tavuk Sayısı 

(Adet) 

Yumurta 

(1000 adet) 

Yumurta 

 (1000 adet) 

2004 1 250 92 11055557 0.0008 

2005 1 890 270 12052455 0.0022 

2006 1 2700 242 11733572 0.0021 

2007 4 17389 3508 12724959 0.0276 

2008 5 21928 4424 13190696 0.0335 

2009 6 36580 9967 13832726 0.0721 

2010 13 68219 17890 11840396 0.1511 

2011 4 92368 26237 12954686 0.2025 

2012 6 138070 36106 14910774 0.2421 

2013 6 523102 48041 17145389 0.2802 

2014 19 242352 64899 16496751 0.3934 

Kaynak: Anonim, 2015b 

 

Organik Et Tavukçuluğu 

Türkiye’de organik et tavukçuluğuna geçiş son birkaç yılda artış göstermiştir. 

Konvansiyonel et tavukçuluğunda yeni doğan civciv 38-40 günde kesim ağırlığına ulaşırken 

organik et tavukçuluğunda 90 günde ulaşmaktadır. Buda et maliyetini çok artırmaktadır. 

Piyasada organik ve konvansiyonel tavuk eti arasındaki fiyat farkının organik üretim yapan 

üreticiyi tatmin etmemesi nedeniyle üretimde istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. 2014 yılı 

itibariyle Türkiye’de 17 adet işletmede yıllık 1122 ton organik tavuk eti üretimi yapılmaktadır 

(Çizelge 3). Bu üretimin 877 tonu Manisa’da bulunan 16 işletme tarafından 

gerçekleştirilirken, 206 tonu Samsun’da üretilmektedir. 
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Çizelge 3. Organik ve konvansiyonel et tavukçuluğu verileri  

Yıllar 

Organik Toplam 

Et (ton) Organik/Toplam (%) Çiftçi sayısı Hayvan Sayısı Et (ton) 

2004 0 0 0 876774 0.0000 

2005 0 0 0 936697 0.0000 

2006 0 1 2 917659 0.0002 

2007 2 1400 2 1068454 0.0002 

2008 1 500 1 1087682 0.0001 

2009 1 69150 34.5 1293315 0.0027 

2010 2 273910 550 1444059 0.0381 

2011 5 325436 713 1613309 0.0442 

2012 5 102082 210 1723919 0.0122 

2013 18 358512 1030 1894669 0.0544 

2014 17 500137 1122 1894669 0.0592 

Kaynak: Anonim, 2015b 

 

Organik Büyükbaş Et Üretimi 

Çizelge 4’te Organik ve konvansiyonel büyükbaş et üretimi yıllar itibariyle verilmiştir. 

Son 5 yıl içerisinde hem organik işletme sayısında hem de organik et üretiminde önemli 

dalgalanmalar dikkati çekmektedir. 2010 yılında hem işletme sayısı hem de hayvan sayısında 

önemli artış olmuş bir sonraki yıl azalmıştır. Bu dalgalanmaların en önemli nedeni üreticilerin 

piyasadaki istikrarsızlıktan olumsuz şekilde etkilenmesidir. Organik et üretiminde 42 

işletmeye sahip olan Çanakkale 185 ton üretimle ilk sırada bulunurken Erzurum sahipsahip 

olduğu 1 işletmeyle 9,52 ton üretimi gerçekleştirmektedir.    

 

Çizelge 4. Organik ve konvansiyonel büyükbaş et verileri 

 

Organik Toplam Organik/Toplam 

(%) Yıllar Çiftçi sayısı Hayvan Sayısı Et(ton) Et(ton) 

2004 1 452 100 364.999 0.027 

2005 0 1 2 321.681 0.001 

2006 3 144 0 340.705 0.000 

2007 3 1.664 36 431.963 0.008 

2008 15 2.528 349 370.619 0.094 

2009 1 569 112 325.286 0.034 

2010 59 21.469 6.020 618.584 0.973 

2011 68 4.329 303 644.906 0.047 

2012 107 1.450 112 799.344 0.014 

2013 1067 7.256 1.906 869.292 0.219 

2014 93 4.216 231 881.999 0.026 

Kaynak: Anonim, 2015b 

 

Organik Küçükbaş Et Üretimi 

Organik küçükbaş et üretiminde de büyükbaşta olduğu gibi ülke içerisindeki 

istikrarsızlık organik hayvancılığın gelişmesini engellemektedir. 2004 yılında toplam 

küçükbaş et üretiminin %0.4’ü organik iken 2014 yılına gelindiğinde bu oran %0.09’a 
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düşmüştür. 2014 yılı küçükbaş et üretiminin 38,5 tonu Kastamonu’da üretilirken 15 tonu 

Çanakkale’de üretilmektedir.  

 

Çizelge 5. Türkiye organik ve konvansiyonel küçükbaş et verileri 

Yıllar 

Organik Toplam Organik/Toplam 

(%) Çiftçi sayısı Hayvan Sayısı Et(ton) Et(ton) 

2004 2 19220 350 80015 0.437 

2005 1 62 0 86133 0.000 

2006 2 10.469 12 96032 0.012 

2007 3 16.603 0 141659 0.000 

2008 2 10.920 205 110491 0.185 

2009 1 11.058 345 86308 0.400 

2010 1 17.442 382 158747 0.241 

2011 38 21.568 240 130394 0.184 

2012 11 2.786 93 114764 0.081 

2013 144 14.373 318 126497 0.251 

2014 4 7.854 83 125747 0.066 
Kaynak: Anonim, 2015b 

 

Organik Büyükbaş Süt Üretimi 

2014 yılı itibariyle 63 adet işletme organik büyükbaş süt üretimi yapmaktadır (Çizelge 

6). Hayvancılığın diğer alanlarında olduğu gibi organik süt üretiminde de üretim 

maliyetlerinin yüksekliği üreticinin ürettiği organik süte değerinde alıcı bulunamaması ve 

organik yem bulmadaki zorluklar organik sütçülüğün gelişmesini olumsuz etkilemektedir. 

Organik inek sütü üretiminde Manisa 5.832 tonla ilk sırada bulunurken 3.012 tonla 

Gümüşhane ikinci sırada yer almaktadır.     

 

Çizelge 6. Türkiye organik ve konvansiyonel büyükbaş süt verileri 

Yıllar 

Organik Toplam Organik/Toplam 

(%) Çiftçi sayısı Hayvan Sayısı Süt(ton) Süt(ton) 

2004 1 150 137 9648604 0.001 

2005 1 725 1350 10064260 0.013 

2006 0 844 2875 10903659 0.026 

2007 3 1529 6760 11309715 0.060 

2008 4 1728 7640 11286598 0.068 

2009 23 2724 12528 11615757 0.108 

2010 18 2564 10960 12454031 0.088 

2011 21 3338 14078 13842800 0.102 

2012 20 3535 16725 16024827 0.104 

2013 18 31760 51003 16706956 0.305 

2014 63 5530 15113 16922106 0.089 
Kaynak: Anonim, 2015b 

 

Organik Küçükbaş Süt Üretimi 

Türkiye’de son 2012-2013 yıllarına kadar küçükbaş kendi kaderine bırakılmıştır. 

Küçükbaş için yeteri kadar destek verilmemesi üreticilerin küçükbaştan vaz geçmelerine 

neden olmuştur (Aksoy ve Yavuz 2012). Bu sıkıntılar organik süt üretimini de etkilemiştir. 
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Türkiye’de toplam süt üretiminde küçükbaş hayvancılıktan elde edilen sütün toplam süt 

içerisindeki oranı % 9.3 gibi düşük seviyededir. Bu miktarın içerisinde organik süt üretimi 

yok denecek miktardadır.      

 

Çizelge 7. Türkiye organik ve konvansiyonel küçükbaş süt verileri 

Yıllar 

Organik Toplam Organik/Toplam 

(%) Çiftçi sayısı Hayvan Sayısı Süt(ton) Süt(ton) 

2004 6 110 464 1030802 0.045 

2005 0 67 0 1043637 0.000 

2006 0 1 3 1048440 0.000 

2007 0 0 0 1020074 0.000 

2008 0 467 397 956442 0.042 

2009 5 10045 766 926429 0.083 

2010 12 13527 645 1089643 0.059 

2011 1 4526 716 1213410 0.059 

2012 2 4053 902 1376436 0.066 

2013 372 84180 4007 1516756 0.264 

2014 12 4148 397 1576523 0.025 

Kaynak: Anonim, 2015b 

 

Organik Hayvancılık İçin Yapılan Devlet Destekleri 

2015 yılı hayvancılık desteklerinin verildiği Çizelge 8 incelendiğinde hayvancılığın 

gelişmesi amacıyla önemli desteklerin verildiği görülmektedir. Son yıllarda ihmal edilen 

küçükbaş hayvancılığın gelişmesi amacıyla önemli destek kalemleri aynı Çizelgede yer 

almaktadır. Toprak ve insan sağlığını koruyan sistem olan organik tarım için verilen destek 

kalemlerinin birkaç kalemden oluştuğu dikkati çekmektedir. Etçi ırklarda konvansiyonel 

üretimde anaç sığır desteği 350 TL/baş iken organik hayvancılık yapan işletmelerde bu destek 

150 TL/baş’tır.  Yine konvansiyonel arıcılıkta kovan başına destek 10 TL iken organik 

arıcılıkta bu destek 5 TL’dir.    

Bu desteklerle birlikte organik tarımsal ürün ve girdi üreten müteşebbislere, 2004 

yılından itibaren düşük faizli tarımsal kredi kapsamında %60 cari faiz indirimli yatırım (3 yıl 

vadeli) ve işletme kredisi (1 yıl vadeli) kullanma imkanı sağlanmıştır. Söz konusu destekleme 

2012 yılında %50 cari faiz indirimli yatırım (7 yıl) ve işletme kredisi(18 ay) şeklinde 

uygulanmaya başlanmıştır (Anonim, 2013). 
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Çizelge 8. Organik  ve konvansiyonel hayvancılık destekleri 2015 

Organik hayvancılık destekleri Konvansiyonel hayvancılık destekleri 

Desteğe konu ürünler Destek miktarı Desteğe konu ürünler Destek miktarı 

Anaç Sığır, Manda 150 TL/baş 
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri 

ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 
225 TL/baş 

Buzağı 50 TL/baş Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş 

Anaç koyun, keçi 10 TL/baş Anaç manda 400 TL/baş 

Arılı kovan 5 TL/kovan 
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri 

anaç sığır soy kütüğü ilave 
70 TL/baş 

Alabalık 0,35 TL/kg 
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan 

doğan buzağı 
75 TL/baş 

Çipura-levrek 0,45 TL/kg 
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni 

tohumlamadan doğan buzağı ilave 
35 TL/baş 

  

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk 

boğa spermasıyla suni 

tohumlamasından doğan buzağı ilave 

75 TL/baş 

  

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan 

sayısına sahip işletmelerde 2014 

yılında başlar 

5000 TL/İşletme 

  

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) 350TL/baş 

  

Koyun-Keçi 20TL/baş 

  

Tiftik 20 TL/baş 

  

Süt primi Manda, koyun-keçi sütü 0,2 TL/lt 

  

Arılı kovan 10 TL/adet 

  

Bombus arısı 60 TL/koloni 

  

Alabalık 0,65 TL/kg 

  

Çipura-levrek 0,85 TL/kg 

  

Yeni türler 1 TL/kg 

  

Midye 0,05 Tl/kg 

  

Hastalıktan ari işletmedeki sığır 
375 TL/baş 

 

  

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 50 TL/baş 

  

Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 TL/baş 

  

Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 TL/baş 

  

Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş 

  

Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş 

  

Büyükbaş Koruma 500 TL/baş 

  

Küçükbaş Koruma 80 TL/baş 

  

Arı Koruma 40 TL/kovan 

  

Halk Elinde Manda Islahı 700 TL/ baş 

  

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Elit Sürü (Anaç) 
35 TL/baş 

  

Yavru 50 TL/baş 

  

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Taban Sürü (anaç) 
35 TL/baş 

  

Yavru 20 TL/baş 

    

Damızlığa ayrılan manda yavrusu 

desteği 

100 TL/baş 

 

Kaynak: Anonim, 2015b 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye organik hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Hayvancılık 

daha çok ekstansif olarak yapılmakta bu nedenle birçok hayvancılık dalında çok düşük girdi 

kullanılmaktadır. Koyun ve keçi yetiştiriciliği daha çok meraya dayalı olarak yürütülmekte ve 

çoğu bölgemizde hayvanların yem gereksinimlerinin %80-90’ını mera ve yayla gibi doğal 

otlatma alanlarından karşılanmaktadır. Yetiştiricilik, genellikle hastalıklara karşı dayanıklı 

yerli ırklarla yürütülmektedir. Birim hayvan başına verim ve yetiştiricinin gelir düzeyi 

düşüktür. Kırsal kesimde gelir düzeyinin düşüklüğü köyden kente göçü artırmakta, kentlerde 

plansız aşırı nüfus artışı bir dizi sosyal ve kültürel sorunlara neden olmaktadır. 

Türk çiftçisi organik tarım hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildir. Çiftçilerin 

organik tarım hakkında bilgilendirilmeleri ve ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile ilgili 

olarak da sürekli haberdar edilmeleri gerekmektedir. Çiftçilerin bulundukları bölge içerisinde 

hangi ürünlerin daha verimli ve daha kaliteli elde edileceği konusunda Tarım İl Müdürlüğü 

yetkililerinin üreticileri bilinçlendirmeleri önem arz etmektedir. 

Organik ürünlerde meydana gelen talep artışı, daha iyi bir çevre ve daha güvenilir bir 

gıda desteği sağlamak, üreticilerin organik tarıma geçişine etki eden temel faktörler arasında 

yer almaktadır. Ülkemizde, organik tarım ihracatında arıcılık dışındaki hayvansal ürünlerin 

ihracat sansı düşüktür. İç pazarda da tüketici bilinci ve alım gücü yetersizdir. Bu durum, bal 

dışındaki organik hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketimini çok kısıtlamaktadır. Bu nedenle, 

organik hayvancılığımızın gelişebilmesi için mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. 

Hastalıklar nedeniyle hayvansal ürünlerin ihracatında sorun yaşanması, iç piyasada 

alım gücü ile tüketici bilincinin düşük olmasına bağlı talep yetersizliği organik hayvancılığın 

gelişimini engellemektedir. Her şeye karşın, sadece ihracat açısından değil, çevre ve 

ekolojinin korunması ve ülkemiz insanlarının daha sağlıklı hayvansal gıdalarla 

beslenebilmeleri için organik hayvancılık konusundaki araştırma ve üretim çalışmalarının 

desteklenmesi gerekir. 

Ülkemizde organik hayvancılığın yaygınlaştırılması doğanın ve eko sistemin 

korunmasına, küçük çiftçilerin gelir düzeyinin artmasına, köyden kente göçün önlenmesine, 

sağlıklı gıdaların üretilmesine ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesine olanak 

sağlayacaktır.  
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Özet 

Polen, mükemmel bileşiminden dolayı antik çağlardan beri sağlık ve beslenme amacıyla tüketilen 

önemli bir arı ürünüdür. Son yıllarda polene olan talep hem ülkemizde hem de dünyada giderek artmaktadır. 

Türkiye, zengin floral kaynakları, uygun ekolojisi ve yaklaşık yedi milyon adet bal arısı koloni varlığı ile 

arıcılıkta önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak ülkemizde polen, propolis, arı sütü gibi arı ürünlerinin üretimi 

oldukça düşük düzeydedir. Polen ve diğer arı ürünleri ile ilgili kalite kontrol ve standartların eksikliği hem halk 

sağlığı açısından tüketiciler için hem de Asya ülkelerinden ithal edilen daha ucuz ve kalitesiz ürünlerle rekabet 

etmek zorunda kalan sektördeki işletmeler için bir risk oluşturmaktadır. Bu derlemede arı polenin üretimi, 

hasadı, işlenmesi, muhafazası, etiketlenmesi, duyusal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal kalite kriterleri ve 

organik üretim potansiyeli konularında güncel bilgiler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Arı poleni, kalite kriterleri, organik üretim 

 

QUALITY CRITERIA and ORGANIC PRODUCTION POTENTIAL of 

BEE POLLEN 

 
Abstract 

Pollen, as an important bee product, has been used since ancient times for nutrition and health due to the 

excellent chemical compositions. In recent years, the demand for pollen is growing steadily both in our country 

and in the world. Even though Turkey has great beekeeping potential having very rich flora, suitable ecology and 

just about 7 million beehives, the production of bee products such as pollen, propolis and royal jelly is quite low. 

Lack of specific regulations or standards and quality control with respect to pollen and other bee products might 

imply a risk for both the consumer in terms of public health safety and the enterprises of the sector, which have 

to compete with cheaper and poor quality products imported in eastern countries. In this review, production, 

harvesting, process, storage, quality criteria and organic production potential of bee pollen are described. 

Key Words: Bee pollen, quality criteria, organic production 

GİRİŞ  

Arıcılık; bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir arada kullanarak, beslenme, sağlık 

koruma ve tedavi amacıyla kullanılan bal, arı sütü, propolis, polen, arı zehiri, balmumu gibi 

ürünler ile önemli gelir unsurlarından olan ana arı, oğul, paket arı gibi canlı materyal üretme 

faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Fıratlı ve ark., 2000). Arıların tozlaşmayla bitkisel üretime 

yaptıkları katkılarının anlaşılması, arıcılığın küçük sermaye ve düşük girdi kullanımı ile 

toprağa bağımlı olmadan yapılabilmesi, arı ürünlerine olan talebin giderek artması gibi birçok 

özelliği nedeniyle günümüzde arıcılık, bütün dünyada yetiştiriciliği yapılan ve özel olarak 

desteklenen bir tarımsal uğraşıdır. Anadolu, dünyada arıcılığın en eski ve en yaygın yapıldığı 

merkezlerden birisidir. Türkiye’nin coğrafik konumu, zengin bitki örtüsü, farklı vejetasyon 

tipleri ve iklimsel özellikleri arıcılığın gelişerek sürdürülmesini sağlamıştır (Gürel, 2012). 

Türkiye yaklaşık 7 milyon adet bal arısı koloni varlığı ve 100 bin ton/yıl bal üretimiyle 

günümüzde de çok önemli bir arıcılık ülkesidir (Anonim, 2015a). Koloni sayısı bakımından 

dünyada ikinci sırada bulunan ülkemizde bu arı popülasyonu bir taraftan florada devamlılığı 

sağlamakta ve bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmakta diğer taraftan ise ürünleri ile 

önemli bir gelir yaratmaktadır.  

Arıcılık denildiğinde ilk akla gelen ürün baldır. Ancak son yıllarda arı sütü, polen ve 

propolis gibi arı ürünlerinin insan sağlığına olan katkılarının daha iyi anlaşılması, gerek gıda 
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ve gerekse tedavi ve kozmetik amacıyla kullanım alanlarının yaygınlaşması ve arı ürünlerinin 

üretilmesi ile karlılığının arttığının görülmesi bu ürünlerin üretimini ve tüketimini 

yaygınlaştırmıştır. Ancak ekolojisi ve koloni varlığı arı ürünleri üretimine son derece uygun 

olan ülkemizde, bal üretimi dışında polen, arı sütü, propolis gibi diğer arı ürünlerinin üretimi 

yok denecek kadar azdır. Arı ürünleri içerisinde üretimi en kolay olan ürün polendir. Polen; 

çiçekli bitkilerde çiçeklerin erkek organlarınca üretilip dişi organın döllenmesini sağlayan, 

basitçe çiçek tozu olarak da adlandırılan bitkilerin erkek cinsiyet hücreleridir (Krell, 1996). 

Bal arıları, poleni büyük oranda yavru gıdası olarak kullanırlar. Polen, insanın ihtiyaç 

duyduğu bütün temel besin maddelerini içeren mükemmel bileşiminden dolayı antik 

çağlardan beri sağlık ve beslenme amacıyla insanlar tarafından da tüketilen bir arı ürünüdür 

ve hayat veren toz olarak adlandırılmıştır (Bogdanov, 2015). Son yıllarda polene olan talep 

hem ülkemizde hem de dünyada giderek artmaktadır. Polen ve diğer arı ürünleri ile ilgili 

kalite kontrol ve standartların eksikliği hem halk sağlığı açısından tüketiciler için hem de 

Asya ülkelerinden ithal edilen daha ucuz ve kalitesiz ürünlerle rekabet etmek zorunda kalan 

sektördeki işletmeler için bir risk oluşturmaktadır. Bu derlemede arı polenin üretimi, hasadı, 

işlenmesi, muhafazası, etiketlenmesi, duyusal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal kalite 

kriterleri ve organik üretim potansiyeli konularında güncel bilgiler sunulmuştur.  

 

POLENİN KİMYASAL YAPISI 

Nektar ve polen arılarının beslenmesinde kullanılan temel besin kaynaklarıdır. Nektar, 

daha çok ergin arıların yaşaması ve faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan enerji ihtiyacını 

karşılamada kullanılan karbonhidratları içerirken polen, genç bireylerin ve özellikle larva ve 

pupaların büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini içermektedir. 

Bal arıları nektarda olduğu gibi çok sayıda bitkiden polen toplarlar. Her bitki tür ve çeşidine 

ait polenin kimyasal bileşimi ve besleyici değeri az ya da çok farklılık göstermektedir. Bu 

nedenle polenin kimyasal bileşimine ilişkin dar sınırlar içinde standart değerler 

verilememektedir. Polenin kimyasal bileşimi toplandığı bitki kaynağına göre önemli 

farklılıklar gösterir. Ayrıca polenin toplandığı bölge, mevsim, sıcaklık, toprak nemi gibi çevre 

faktörleri ve işleme ve depolama koşulları gibi birçok etmen polenin besleyici değeri ve 

kimyasal bileşimini etkilemektedir (Graham, 2012). Polen, çok zengin ve dengeli besin 

maddesi içeriğinden dolayı en yararlı doğal gıdalardan birisidir. Polenin temel bileşenleri 

proteinler (ort. %24, %7.5-35), karbonhidratlar (ort. %27, %15-45), yağlar (ort %5, 1-15 ),  

vitamin ve mineral maddelerdir(ort. %3, %1-5 ). Taze (yaş) polen yaklaşık % 25 (% 20-30) 

nem içerirken kurtulmuş polende nem içeriği yaklaşık % 5 (%3-10) oranındadır. Polen 

esansiyel amino asitlerin tümü olmak üzere en az 22 amino asit, omega- 3 ve 6 da dahil olmak 

üzere 16 yağ asidi, 7 sterol, 11 enzim, koenzim, 25 mineral madde içermektedir. Polen 

özellikle B grubu başta olmak üzere C ve E vitaminleri, karotenler, flavonoitler ve polifenolik 

bileşiklerce de zengin bir içeriği sahiptir (Krell, 1996; Bogdanov, 2015). 

  

ÜRETİM, İŞLEME DEPOLAMA 

Arıların polen toplama etkinliği çiçeklerin açtığı ve hava sıcaklığının 12 
o
C’ nin 

üzerinde olduğu ilkbahar mevsiminde başlar. Bitkilerin çiçeklerini ziyaret eden ergin işçi 

arılar tüylü vücutlarına bulaşan milyonlarca çiçek tozunu düzenli hareketlerle bir araya 

getirirler ve arka bacaklarında bulunan polen sepetçiğine biriktirerek kovana taşırlar. 
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Kaynağına bağlı olarak bir arının bir seferde taşıdığı polen yükünün ağırlığı 10–30 mg 

arasında değişmekle beraber, ortalama 15 mg civarındadır. Arının bir seferde taşıyabildiği 

polen yükü kendi vücut ağırlığının üçte biri kadar olabilir. Arıların büyük çoğunluğu toplama, 

taşıma ve yükün boşaltılmasını kapsayan bir polen seferini yarım saatte tamamlamaktadır. Bir 

arı günde ortalama 5–8, en fazla 20 polen seferi yapabilir. Her defasında 15 mg polen taşıyan 

ve günde 5 sefer yapan bir arı gün boyunca 75 mg ve 8 sefer yapan bir arı ise 120 mg çiçek 

tozu taşır. Bal arılarının polen toplama davranışı ve bu davranışa bağlı olarak kovana getirilen 

günlük polen miktarı; koloni populasyon büyüklüğü, tarlacı işçi arı miktarı, kuluçka alanı 

miktarı, ana arının varlığı, kullanılan arı genotipi ve polen toplama davranışı yönünde 

seleksiyon yapılıp yapılmadığı, kolonilerin bulunduğu bölgedeki arı ve polenli bitki çeşidi ve 

yoğunluğu, sıcaklık, nem, rüzgar gibi iklimsel koşullar olmak üzere bir çok faktöre göre 

değişim göstermektedir. Bir kovandan bir günde 100 gram ile 1000 gram arasında polen 

toplanabilir. Koloni başına ortalama 250 gram günlük polen üretimi uygun bir değerdir. 

Koloni gücü ve diğer faktörlere bağlı olarak bir koloni yılda 20-50 kg arasında polen toplayıp, 

tüketmektedir  (Krell, 1996). Ticari polen üretimi arıların yoğun olarak polen topladıkları 

dönemlerde kolonilere yerleştirilen polen tuzağı adı verilen ekipmanla yapılır. Polen 

üretiminde çok değişik yapıda polen tuzak modelleri geliştirilmiştir. Genellikle tuzak 

tiplerinin çalışma prensipleri benzerdir ve ızgara, levha ve çekmece kısımlarından 

oluşmaktadır. Önceleri arı kovanının önüne yerleştirilen polen tuzakları son yıllarda kovan 

yapılırken altına monte edilmektedir. 

 Zengin bitki örtüsü, uygun iklimi ve dünyada ikici sırada olan bal arısı koloni varlığına 

rağmen ülkemizde polen üretimi çok düşük düzeydedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 300 ton 

polenin tüketildiği (yaklaşık 50 tonu bombus arısı üretiminde kullanılmaktadır) ve bu 

miktarın ancak yarısının (yaklaşık 150 ton) ülkemiz arıcıları tarafından üretildiği tahmin 

edilmektedir. Son yıllarda çeşitli kuruluşlarca desteklenen projelerle birçok ilde polen 

tuzakları veya polen tuzaklı kovanlar arıcılara dağıtılmış ve polen üretiminde bir artış 

sağlanmıştır. Bununla birlikte arı ürünleri içinde üretimi en kolay olan polen üretiminde 

istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Türkiye’nin zengin florası ve farklı iklimsel özellikleri 

kolonilerin farklı bölgelere taşınarak Nisan –Ağustos ayları arasında yaklaşık beş ay ticari 

polen üretimini olanaklı kılmaktadır. Bir koloniden bir yılda ticari olarak üretilecek polen 

miktarı yukarda sıralanan birçok faktöre göre değişmekle birlikte en olumsuz koşullarda bile 

1 kg olarak düşünüldüğünde ülkemizdeki arı kolonilerinden yılda 7000 ton polen üretilebilir. 

Çin, İspanya, Avustralya, Arjantin ve Brezilya dünya polen üretiminde ilk sıralarda yer alan 

ülkelerdir. Çin’in dışındaki ülkelerin koloni varlığının ülkemiz koloni varlığının yarısından da 

az olduğu düşünüldüğünde polen üretimi konusunda potansiyelimizi kullanmadığımız da 

açıkça görülmektedir. 

 Taze polen yaklaşık % 25 nem içerdiği ve protein ve yağca zengin bir ürün olduğu için 

oda sıcaklığında birkaç gün içinde besleyici değerini yitirmeye ve mikroorganizma 

gelişiminden dolayı da bozulmaya başlar. Bu nedenle polenler genellikle toplandıktan hemen 

sonra kurutulmaktadır. Polen, nem içeriği %10’a  (tercihen% 5-8) düşene kadar direk güneş 

ışığı almayan açık yerlerde veya havalandırma sistemi ile çalışan kurutma fırınlarında 

kurutulur. Kurutma sıcaklığı 40-45
0
C’nin üzerine çıkmamalıdır. Kurutma sonrası polenler 0.5 

mm’lik elek ile elenerek iri kırıntılardan ve bir hava üfleyicisi ile savrularak hafif olan 

yabancı maddelerden temizlenmelidir. Kurutulmuş polenler oda ısısında doğrudan güneş ışığı 
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almayan yerlerde koyu renkli cam şişelerde birkaç ay 5
o
C’de 1 yıl süreyle muhafaza 

edilebilmektedir. Polen yaş olarak muhafaza edilmek isteniyorsa polen tuzaklarından her gün 

toplanmalı,  yapışkan ve toz haline gelmiş olmamalı, toplandıktan sonra yabancı maddelerden 

arındırılmalı,  soğuk zincir bozulmadan taşınmalı ve hasattan hemen sonra -20 
o
C lik derin 

dondurucularda depolanmalıdır. Dondurulan polenler besin değerini yitirmeden 1 yıl 

saklanabilmektedir. Polenler dondurucudan çıkarıldığında hemen kullanılmalıdır. Varroa 

mücadelesi veya hastalık olan kolonilerden ve ilaçlama yapılan tarımsal alanlardan polen 

toplanmamalıdır. Ayrıca yoğun araç trafiği olan, ağır metal veya radio aktivite düzeyi yüksek 

olan alalardan da polen toplanmamalıdır (Campos ve ark., 2008; Bogdanov,  2015).  

 

POLENİN KALİTE KRİTERLERİ VE STANDARTLARI 

Polen kendine özgü yapısı nedeniyle taklit ve tağşişi çok zor bir üründür. Ancak çok 

zengin besin maddesi içeriği ve yüksek su içeriği nedeniyle de çok kolay bozulabilen ve 

besleyici değerini yitirebilen bir üründür. Ayrıca bal arısı, bitki kaynağı, hava, insan vb. çeşitli 

kaynaklarla mikrobiyel bulaşmaya açık bir üründür. Bu nedenle hasat, depolama ve sofraya 

ulaşana kadar ki tüm süreçlerde gerekli özen gösterilmezse mikroorganizma gelişimi artar ve 

besleyici değeri azalır. Son yıllarda polenin insanlar tarafından diyet, performans artırma, 

hastalıklardan korunma ve tedavi gibi farklı amaçlarla tüketimi yaygınlaşmaktadır. Bu 

nedenle polenin kalite kriterleri ve standartları çok daha önem kazanmıştır. Polen standartları 

ile ilgili az sayıda ülkede (Arjantin, Brezilya, Çin, İsviçre, Polonya, Bulgaristan) ulusal 

standart geliştirilmiş,  Avrupa Birliğinde ise tüm kalite kriterlerini içeren standart çalışması 

sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Arı poleninin kalite özellikleri dört ana başlıkta 

incelenmektedir (Campos ve ark., 2008; Bogdanov,  2015). 

 

Duyusal kriterler; polen, botanik kaynağına (orijinine) uygun renk, görünüm, koku ve tatta 

olmalıdır. Tozlaşmış, topaklaşmış, çok yapışkan, kötü koku ve tat içeren, küflenmiş, ekşimiş 

özelikte olmamalıdır. Mikroskobik, palinolojik kriterler; botanik kaynak (orijin) veya 

coğrafik bölge testleri. Polenin toplandığı bitki türleri palinolojik incelemeyle belirlenir ve bu 

testlere uygun adlandırılır. Her bir polen tanesi bal arılarının bir polen seferinde genellikle 

aynı bitki türüne ait poleni toplamaları nedeniyle kendi içinde bir örnek tek, kaynaklıdır. 

Ancak satışa sunulan polenler çok kaynaklı olabilir. Her partideki polenlerin en az % 80 i bir 

bitki türüne aitse monofloral polen olarak adlandırılabilir. Polen canlı veya ölü böcek, ölmüş 

arı veya larva parçaları, propolis, mum, bitki kırıntıları, toprak, tuz gibi diğer yabancı 

maddeler içermemelidir. Mikrobiyolojik kriterler ve testler; polenin mikrobiyolojik içeriği 

bu konuda geliştirilen mikrobiyolojik kalite standartlarına uygun olmalıdır. Koliform 

Salmonella, Staphylococcus aureus,  Escherichia coli,  klostridium gibi bakteriler, patojenik 

mantar, maya ve küf durumu, mikotoksin, alfatoksin, pestisit,  ağır metal, radyoaktivite içeriği 

incelenmelidir. Avrupa birliği standart hazırlama çalışmalarda insan sağlığına zarar 

vermeyecek, ancak polen kalitesini olumsuz etkileyecek düzeyde küf ve koliformlar yaygın 

olarak bulunmuştur. Mikrobiyal güvenliğin önemli bir kalite kriteri olduğu kabul 

edilmektedir. Kimyasal bileşimi ile ilgili kriterler; polenin temel besin maddeleri içeriği 

saptanmalı ve etiketinde belirtilmelidir. Polenin temel bileşenleri  olan su, protein, yağ, şeker, 

toplam mineral madde ile ilgili standartlarda;  su içeriğinin % 8 den fazla olmaması, toplam 

mineral madde içeriğinin % 6 dan fazla olmaması, toplam protein değerinin % 15 den, toplam 
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şeker  içeriğinin % 40 dan ve toplam yağ içeriğinin % 1.5 den az olmaması belirtilmektedir. 

Bu değerler içerisinde en fazla varyasyon polenin su içeriğinde görülmektedir. Kurutulmuş 

polenin maksimum su içeriği ülkelere göre farklılık göstermektedir.  Brezilya’da % 4,  İsviçre 

ve Polonya’da % 6, Rusya’da  % 8-10, Bulgaristan’da % 10 düzeyindedir. TSE standardına 

göre nem oranı taze, yaş polen için en fazla % 25, kurutulmuş polen için ise en fazla % 10 

değerindedir. Polenin yüksek su içeriği mikroorganizma ve enzim aktivitesini artırmakta ve 

bozulmasını hızlandırmakta, düşük su içeriği ise tat, koku, renk gibi duyusal özelliklerini 

olumsuz etkilemektedir. Polen hasattan hemen sonra derin dondurucuda muhafaza edilip 

tüketilirse besleyici değerini kaybetmemekte 40 
o
C de yapılan kurutma işleminde 

antioksidanlarda, enzimlerde, uçucu bileşiklerde ve vitaminlerde kayıplar yaşanmakta, 

özelikle 50
o
C nin üzerinde işleme tabi tutulursa besleyici değerini önemli ölçüde 

kaybetmektedir. Bu nedenle özellikle koruma ve tedavi amaçlı kullanımlarda taze veya taze 

dondurulmuş polenin tüketilmesi önerilmektedir. Satışa sunulan polenin etiketinde üretim 

tarihi, son kullanma tarihi,  su içeriği ve temel besin maddesi içeriği, bir yaşından küçük 

çocukların tüketmemesi gerektiği belirtilmeli, özel amaçlar için kullanılıyorsa botanik 

orijininin, vitamin, polifenol, amino asit, yağ asidi içeriğinin verilmesi gerekmektedir 

(Campos ve ark., 2008; Bogdanov,  2015). 

 

ORGANİK POLEN ÜRETİM POTANSİYELİ 

Organik arıcılık; doğada bulunan nektar, polen, su ve propolisin arılar tarafından 

toplanarak çeşitli arı ürünlerine dönüştürülmeleri işleminde, üretimden tüketime kadar tüm 

aşamalarında suni besleme ve kimyasal ilaçlama yapmadan, organik tarım alanlarında veya 

doğal yapısı bozulmamış florada her aşaması bir kontrol veya sertifikasyon kuruluşunca 

denetlenen ve sertifikalandırılan arıcılık faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır (Yetgin, 2010; 

Yucel, 2015). Türkiye, zengin bitki örtüsü, uygun iklimi ve dünyada ikinci sırada yer alan bal 

arısı koloni varlığı ile organik arıcılık açısından da önemli potansiyele sahiptir. Türkiye’de 

organik arıcılık faaliyetleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan 

organik tarım yönetmenliğinin yayınlandığı 1994 yılında başlamış, 2004 yılında çıkarılan 

organik tarım kanunu ve sürekli güncellenen organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin 

yönetmenliğe uygun olarak sürdürülmüş ancak istenilen düzeye ulaşamamıştır. Resmi 

gazetede 2010 yılında yayınlanan organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin 

yönetmenliğin organik arı yetiştiriciliği ilgili maddelerinde öne çıkan bazı konular altta 

özetlenmiştir (Anonim, 2010; Yetgin, 2010; Ertürk ve Yılmaz, 2013). 

Organik arı yetiştiriciliğine karar verilip bu üretim için hazırlıkların yapılmaya 

başlanmasından organik ürünün üretilip belgelendirilmesine kadar geçen döneme geçiş süreci 

denilmektedir. Konvansiyonel üretimden, organik üretime geçiş için arıcılık işletmesine bir 

yıllık süre tanınır. Bu süre sonuna kadar arıcılık işletmesinin organik üretim esaslarını 

sağlaması gerekmektedir. Geçiş süresinde üretilen ürünler organik ürün sayılmaz. Geçiş 

sürecinde kovandaki peteklerin tümünün organik peteklerle değiştirilmesi gerekmektedir. 

Organik balmumu temin edilemiyorsa, geçiş sürecinde kalıntı analizi yapılarak ilaç kalıntısı 

olmadığı belgelenen organik üretilmemiş bal mumu da kullanılabilir. Organik üretim 

bölgesinin 3 km yarıçap içerisinde bulunan nektar ve polen kaynakları, organik olarak üretilen 

ürünlerden, doğal veya arıcılık ürünlerinin organik olma niteliğini etkilemeyecek bitki 

örtüsünden oluşmalıdır. Bir arıcı aynı üretim bölgesinde (3 km yarıçap içinde) hem organik 
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hem de konvansiyonel arı ürünleri üretimini bir arada yapamaz. Kovanlar; kirlenmeye yol 

açması muhtemel olan, kent merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri, atık merkezleri, atık 

yakma merkezleri gibi tarım dışı üretim kaynaklarından uzak olmalıdır. İlkbahar döneminde 

arı kolonilerinin beslenmesinde organik bal kullanılır. Ancak kovanlar zor iklim koşullarından 

dolayı tehlike altında ise ve yalnızca son bal hasadı ile bir sonraki nektar akış döneminden 15 

gün önceki dönem arasında arıların beslenmesine izin verilir. Bu besleme organik bal, organik 

şeker şurubu veya organik şeker kullanılarak yapılır. Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler 

hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınır, gerekirse koloniler ayrı kovanlarda izole 

edilir, kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik veya homeopatik tedavi yöntemleri 

kullanılır. Organik polen üretiminde kullanılacak polen tuzakları tahta vb. metal olmayan 

malzemeden yapılmış olmalıdır. Organik polen üretimi kolonilerde yoğun stres oluşumuna 

yol açmayacak ve kuluçka faaliyetini olumsuz etkilemeyecek düzeyde yapılmalıdır. Polenler 

doğal yöntemlerle gölgede kurutulmalı, cam veya özel üretilmiş malzemelerle 

ambalajlanmalı, işleme, depolama ve pazara sunmada organik ürün niteliğini koruyacak bütün 

hijyenik kurallara uyulmalıdır (Yetgin, 2010).  

GTH Bakanlığı Organik Tarım Bilgi Sistemi verilerine göre 2014 yılında toplam 321 

adet organik arıcılık yapan üretici 36391 adet kovanda 280 ton organik arı ürünü üretmiştir. 

Bu ürünlerin hemen hemen tamamı organik baldır (toplam bal üretiminin yaklaşık % 0.3’ü). 

Birim kovan başına yaklaşık 7.5 kg organik bal üretilmiştir. Organik polen üretimi 2 tondur 

(toplam polen üretiminin yaklaşık % 1’i). Ayrıca 2014 yılında 213 üreticiye ait 22634 adet bal 

arısı kovanı da organik arıcılığa geçiş sürecindedir (Anonim, 2015b). Entansif bitkisel 

üretimin yapılmadığı, yoğun ilaç ve gübre kullanılan alanlara çok uzak, yüksek rakımlı ve 

zengin doğal bitki örtüsüne sahip ülkemizdeki çok sayıda yayla alanları organik arıcılık için 

çok önemli bir potansiyel sunmaktadır. Organik arıcılık sertifikası olan ve organik bal üreten 

üreticiler kovan başına 1 kg organik polen üretimi yaptıklarında yaklaşık 35 ton organik polen 

üretimi sağlanmış olacaktır. Kovan başına yılda 1 kg polen üretimi organik bal üretimini ve 

koloni gelişimini de olumsuz etkilemeyecektir. Bu değer birim koloni başına 5 kg’ a kadar 

çıkartılabilir. Diğer bir ifade ile yalnız mevcut organik arıcılık sertifikası olan ve organik bal 

üreten arıcıların polen üretimine de öncelik vermeleri durumunda Türkiye’nin şu anda ürettiği 

toplam poleninin tamamını organik olarak üretme potansiyeli (yıllık yaklaşık 175 ton) 

bulunmaktadır. Türkiye ‘nin bu potansiyeline karşın organik polen üretimi yok denecek kadar 

azdır. 2014 yılında toplam 2 ton olan organik polen üretimi, 200-300 adet bal arısı kolonisi 

olan profesyonel bir arıcının iyi bir sezonda tek başına üretebileceği miktardır.  

Organik arıcılık hem sertifikasyon hem de organik üretim sürecindeki bazı 

kısıtlamalardan dolayı maliyeti yüksek bir üretim yöntemidir. Sertifikasyon prosesinin 

maliyeti, organik üretilmiş bal mumu ve şeker teminindeki güçlükler ve bunlardan 

kaynaklanan yüksek maliyet organik arı yetiştiricilerinin yaşadığı önemli sorunlardır (Yucel, 

2015). Ancak organik bal üretimi yapılan kovanlarda organik polen üretimi gibi ürün 

çeşitliliği artırılarak toplam gelir ve karlılık kolaylıkla artırılabilir. Organik bal üretiminde 

yaşanan bir sorun da ülkemizdeki bal fiyatlarının çok geniş aralıkta değişim göstermesidir. 

Geleneksel yöntemlerle üretilen ballar kg 10 TL den 500-600 TL ye kadar bir fiyat aralığında 

satılabilmektedir. Bu nedenle geleneksel yöntemlere göre daha yüksek maliyetle üretilen 

organik balların iç pazarda hak ettiği değeri alması da kolay değildir.  Benzer sorun ihracatta 

da yaşanmakta, üretim maliyetleri düşük, verimliliği yüksek olan ülkelerde üretilen organik 
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ballar uluslararası piyasada Türkiye’ye göre daha uygun fiyatlarla satılmaktadır. Organik 

polen üretimi bu açıdan da avantajlıdır. Türkiye’ de geleneksel yöntemlerle üretilen polenin 

perakende satış fiyatı ortalama 100 TL/ kg çıvarında, oldukça dar sınırlar içinde 

seyretmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de organik polen üretimi hem talep hem rekabet 

açısından iç ve dış pazarda organik bal üretimine göre daha avantajlı bir konumdadır. 

İtalya’da toplam bal arısı kolonilerinin % 8 i, Makedonya’da % 15’i organik sertifikalı 

koloniler iken bu değer ülkemizde yaklaşık % 0.5 düzeyindedir.  

 

SONUÇ 

Zengin bitki örtüsü, iklimsel özellikleri ve bal arısı koloni varlığı dikkate alındığında 

Türkiye’de arıcılık, hem ülke insanına sağlıklı ürünler sunabilecek hem de önemli ihracat 

geliri sağlayabilecek potansiyeli olan bir sektördür. Ancak, ülkemizde polen, propolis, arı sütü 

gibi arı ürünlerinin üretimi oldukça düşük düzeydedir ve bu ürünlerde dış alım yapılmaktadır. 

Ülkemiz bal arısı koloni sayısının yarısından daha az koloniye (2.5 milyon adet) sahip olan 

İspanya’nın dünyada en fazla polen üreten ülkelerinden birisi olması ve Türkiye’nin 

İspanya’dan polen ithal etmesi bu konudaki yetersizliğimizin çok açık bir göstergesidir. Polen 

arı ürünleri içerisinde üretimi en kolay üründür. Koloni varlığımız ve zengin floramız dikkate 

alındığında kısa süre içerisinde polen üretimini artırma ve iç talebi karşılamanın ötesinde 

ihracat yapma potansiyelimiz de bulunmaktadır. 

Arı ürünlerine olan talebin artması sonucu son yıllarda hem ülkemize hem de Avrupa 

ülkelerine düşük kaliteli ucuz arı ürünleri kolaylıkla girmekte ve bu ürünler hem kamu 

sağlığını hem haksız rekabetten dolayı arıcılık sektörünü olumsuz etkilemektedir. Polen arı 

sütü gibi arı ürünleri sağlık koruma ve tedavi amacıyla da kullanıldığı için bu ürünlerin 

kalitesi kovandan sofraya kadarki tüm süreçlerde (üretim, hasat, işleme, depolama ve pazara 

sunma) titizlikle izlenmesi gerekmektedir. Polen ve diğer arı ürünlerinde kalite kriterleri ve 

standartlarının eksikliği önemi bir sorundur. Az sayıda ülke polenle ilgili ulusal standartlarını 

oluşturmuştur. Avrupa Birliği ülkelerini kapsayacak polen ve arı sütü standart çalışması 

(Apifresh) tamamlanmak üzeredir. Bu nedenle ülkemizde de polenin fizikokimyasal, 

mikrobiyolojik ve coğrafik tanımlamasına ilişkin parametrelerin belirlenmesi ve kalite 

kriterleri ve standartlarının AB ülkelerine uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Özet 

Geleneksel tarım tekniklerine göre yapılan tarımsal üretimde her yıl artan kimyasal gübre-ilaç kullanımı 

ve ölümcül hastalıkların çoğalması bilinçli toplumları organik ürünler tüketmeye teşvik etmiştir.  Bugün Organik 

Tarım, tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir sektör haline gelmiştir. Havza planlama çalışmaları ise son yıllarda 

ülkemizin öncelikli konuları arasına girmiştir. Planlama çalışmalarına makro havzalar düzeyinde başlanmıştır. 

Bütüncül yaklaşımla her bir makro havzanın “mikro havzalar arası ilişkileri” de dikkate alınarak planlanması, 

kullanılması ve yönetilmesi gerekmektedir. Böyle bir yönetim modelinin uygulanması, gerek doğal, kültürel ve 

ekonomik kaynakların akılcı ve sürdürülebilir kullanılması ve gerekse mikro havzalar arasındaki ekolojik ve 

ekonomik koordinasyonun sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca sektörün arazi taleplerine de uygun 

çözümlerin bulunması mümkün olabilmektedir. Türkiye’nin hemen her yerinde farklı sektörlerin yatırımları için 

yoğun bir alan talebinin bulunduğu bir gerçektir. Söz konusu sektörel alan talepleri içerisinde “Organik Tarım” 

yapmak için alan tescili ve/veya alan tahsisi talebinde bulunan çok sayıda işletmeci bulunmaktadır. Buna karşılık 

ülkemizde büyük ölçekli bir toprak veri tabanı ve entegre havza yönetim planı yoktur. İşte bu nedenle, 

yenilenemeyen doğal kaynaklar durumunda olan toprak ve su kaynaklarının kayıplarının yanı sıra ciddi çevre 

kirliliği sorunları da ortaya çıkmaktadır.  Özelikle son yıllarda artış eğilimi gösteren organik tarım faaliyetleri 

için uygun alanların seçiminde, zorluklar ya da zorunluluktan kaynaklanan hatalı yer seçimleri yapılmaktadır. Bu 

çalışmada Antalya ili sınırları içerisinde yer alan 4 makro havzada (Kıyı Ege Havzası, Ege Yayla Havzası, 

Göller Havzası ve Kıyı Akdeniz Havzası) organik tarım alanları değerlendirilmiş ve çalışmanın sonucunda, 

organik tarım alanlarının havza düzeyinde planlanmasının ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan önemi 

tartışılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Organik tarım, havza planlama, doğal kaynaklar  

EVALUATION OF THE ORGANIC FARMING LANDS IN THE BASIN  

PLANS 

 
Abstract 

 Chemical fertilizers and pesticides use which is increasing each year in agricultural production 

implemented according to traditional farming techniques and increases in malignant diseases encouraged 

conscious societies to consume organic products. Today, organic farming has become an important sector in our 

country and all over the world. Basin planning efforts have been included in priority issues of our country in 

recent years. Planning works have begun at the level of the macro-basins. It is needed to planning, use and 

manage with the holistic approach taking into account "relations inter micro-basins" of the each macro basin. 

The implementation of such a management model is critical both for the rational and sustainable use of natural, 

cultural and economic resources and for ensure the ecological and economic coordination between micro-basins. 

In addition, it can be possible to find appropriate solutions to the sector's demand for land. It is a reality that 

there has been a huge demand for the land for the different sectors investments almost anywhere in Turkey. 

Among the aforementioned sectoral land demand there is a large number of entrepreneurs requesting registration 

of the land and/or space allocation for organic farming. In contrast, in our country, there is not a large scale soil 

database and integrated basin management plan. That is why serious environmental pollution problems are 

emerging as well as loss of land and water resources which are non-renewable natural resources. Incorrect 

location selections have been made resulting from the challenges or the necessities in the selection of appropriate 

lands for organic farming activities showing an upward trend in recent years. In this study, organic farming lands 

were evaluated within the 4 macro basins (Coastal Aegean Basin, Aegean Basin Springs, Lake Watershed and 

Coastal Mediterranean Basin) located in the province of Antalya and the importance of ecological, economic and 

social aspects was discussed as a result of the study. 

Key words: Organic farming, basin planning, natural resource 
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1.GİRİŞ 

Bugün dünyada bir taraftan savaşlar sürerken, aynı zamanda ülkeler arasındaki 

sınırların ortadan kaldırılmasına dair önemli adımlar atılmaktadır. Amaç, toplumların var 

olabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kalkınmalarıdır. Ancak bugün, kullanılan 

kaynakların yenilenemez oluşu, aşırı ve/veya yanlış tüketimi sonucu doğal denge 

bozulmuştur. Kalkınma için doğal kaynakların hızla tüketilmesi anlayışı canlılar için yaşam 

koşullarını olumsuz etkilemektedir. Kalkınmakta olan ülkelerdeki yoksulluk, insanları 

kaynakları yenilenebilme hızından daha hızlı bir şekilde tüketmeye zorlamaktadır. Tarım, 

ormancılık, balıkçılık ve madencilik faaliyetleri kalkınmakta olan ülkelerin milli gelirlerinin 

1/3’ünden, isdihdamın 2/3’ünden fazlasını ve ihracatlarının da yarısını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle kalkınmakta olan ülkelerin doğal kaynaklara olan bağımlılıkları her geçen gün 

artmaktadır (Özkan ve ark., 2010). 

Söz konusu doğal kaynakların en önemlilerinden birisi olan topraklar, farklı 

özellikteki kayaçların, çok uzun sürelerde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik olarak 

ayrışması sonucunda oluşurlar. Bünyelerinde inorganik ve organik maddeler ile belli 

oranlarda hava ve su bulunan, üç boyutlu, canlı sistemlerdir. Şüphesiz toprağın yaşam 

döngüsündeki önemi anlatmakla bitmez. Bitkilere durak ve beslenme yeri olurken, aynı 

zamanda birçok canlının yaşamasına ve hatta ölüm sürecinde içinde kaybolmasına izin 

vermektedir. Tüm bunların ve daha sayılamayacak birçok faydasının dışında en önemli 

özelliklerinden birisi de yeryüzüne ulaşan yağmur sularını ve yüzey sularını doğal bir filtre 

gibi süzerek yer altı su kaynaklarına iletmesidir. Havza çalışmalarında en önemli konulardan 

birisi olan bu özelliği ise toprakları çok önemli bir yere koymaktadır. Doğa ve canlılık için bu 

kadar önemli olan ve oluşumları için yüzlerce yıl geçmesi gereken bu kaynaklar, tüm dünyada 

tarıma açılacak alanların son sınırlarına yaklaşılmış olması, tarım alanlarının amaç dışı 

kullanımı, kirlilik, buna karşın dünya nüfusunun hızlı artışına parelel, beslenme ihtiyacının 

artması sebebi ile hızla kaybedilmektedirler.  

Dünyanın bazı bölgelerinde ekolojik sebeplerden kaynaklanan açlık veya yetersiz 

beslenme sorunları bize var olan tarım alanlarımızı planlamayı ve bu planların sürdürülebilir 

olmasını zorunlu kılmaktadır. Tarım alanlarının planlanması, küçük ölçekten ziyade, büyük 

ölçekte ve havza bazında yapılmalıdır. Bir başka deyişle söz konusu planlamalar sadece mikro 

havzalar da değil aynı zamanda makro havzalarda yapılmalıdır. Bilindiği üzere tarımsal 

üretim, bitkisel ve hayvansal üretim olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerek geleneksel tarım 

tekniklerinde ve gerekse organik tarım ve topraksız tarım tekniklerinde, tüm tarımsal 

planlamalar havza bazında gerçekleştirilmelidir. Böylece bütünleşik havza planlaması 

sağlanırken, aynı zamanda komşu havzalarla da bölgesel planlamalar yapılıp 

uygulanabilecektir. Böylesi bir planlama ise başta doğal kaynaklarımız olmak üzere tarımsal 

üretimimizi de sürdürülebilir kılacaktır. Kara, (2002)’ye göre Tarımsal sürdürülebilirlik , bir 

tarım sistemindeki verimliliğinin, etkinliğini ve devamlılığını gösterir. Bir ülkenin tarımsal 

sürdürülebilirliği ise, o ülkenin beslenme, barınma ve bağımsızlığını garanti altına alması 

demektir. 

 

2.HAVZA KAVRAMI VE HAVZA PLANLAMASI  

İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri yerleşim, avcılık, ticaret, tarım, ulaşım gibi 

kullanımlar için su kaynaklarının etrafını, bir başka deyişle havzaları ve içindeki kıyı 
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alanlarını seçmiştir. J.Diamond tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın ilk besi üretim 

merkezinin Fırat-Dicle havzası olduğu ve burada yetiştirilen ürünlerin tüm Avrupa’ya 

yayıldığı ve insanlığın bu bereketli havza topraklarından tüm dünyaya göç ettiği 

kanıtlanmıştır. Görüldüğü gibi, havzaların özellikle kıyı alanları, önce tarımsal etkinlikler ve 

daha sonrada kentleşme ve endüstrileşme etkinliklerinden yararlanmış ve büyük değişimler 

yaşamışlardır (Gönenç, 2006). Pek çok tanımı yapılabilecek olmakla beraber Havza, bir 

akarsuyun memba-mansap noktaları arasında kendisinin ve kollarının yayılıp beslendiği 

toprak parçası alanıdır (Önder ve ark., 2002) şeklinde tanımlanabilir. Bir havza 

ekosisteminde, Coğrafik yapı, iklim ve meteorolojik özellikler, jeolojik ve hidrojeolojik yapı, 

toprak ve erozyon özellikleri ile Hidrolojik özellikler incelenir. Su kaynaklarının en fazla 

kullanıldığı yerlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Bu kullanım tarım alanlarının 

planlanıp kullanılmasında havza yönetim planlarını gündeme getirmektedir. Havza yönetimi 

denilince bugüne kadar akla ilk gelen nokta su kaynakları ve bunların planlanması olmuştur. 

Ancak, havzanın en önemli doğal kaynakları olan su ve toprak mutlaka beraber planlanmalı 

ve kullanılmalıdır. Zira toprak olmadan su da olamayacaktır. Tekinel (2002)’nin bildirdiğine 

göre, Aşırı nüfus artışı nedeni ile tarımda kullanılan su miktarı %70’lerden %63’lere 

düşmüştür. Bu sonuç bize nüfus, beslenme ve su ihtiyaçlarımızın arttığını, ancak buna karşılık 

su kaynaklarımızın azaldığını göstermektedir. Oysa amaç sadece üretmek değil aynı zamanda 

sürdürülebilirliği sağlamaktır.  

Havzalarda sürdürülebilir yönetim ise, havzadaki gereksinimlerin, gelecek kuşakların 

gereksinimlerinin karşılanmasını ipotek altına almayacak veya engellemeyecek şekilde, 

bugünden karşılanması demektir (Gönenç, 2006). Havza yönetimi; bir havza sınırı içerisinde 

kalan toprak, su, bitki örtüsü varlığı ile bunları etkileyen bir faktör olarak da insan 

faaliyetlerinin birlikte ele alındığı bir doğal kaynak yönetimidir. İlgili yönetimin planını 

oluşturacak ve işletecek anahtar ise havza yönetim ilkeleridir. Bunları genel ve özel yönetim 

ilkeleri olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür:  

 Birinci gruptaki ilkeler; Havzalara ve amaçlara göre değişmeyen diğer bir anlatımla 

sabit olan ilkelerdir. Örneğin; havzaların korunmaları ve bir bütün olarak algılanmaları 

ve havzalardaki biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlanması.  

 İkinci gruptaki ilkeler; havzaların iklim, jeoloji, topografya, toprak, bitki örtüsü, arazi 

kullanma şekilleri ve sosyo-ekonomik yapı gibi yetişme ortamı koşulları ile bunlar 

arasındaki ilişkilere göre değişen ilkelerdir (Anonım 2015a).  

 Entegre Havza Yönetimi; su kaynaklarının, ilgi gruplarının katılımıyla, havza ölçeğinde 

ele alındığı bir planlama anlayışıdır. Ülkemizde, kısıtlı su kaynaklarının akılcı kullanımı için 

bu yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Entegre havza yönetimini günümüzde tüm dünyada 

su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde yeni bir yaklaşım olarak ele alabiliriz. Bu 

yaklaşımda, tüm kesimlerin görüş, beklenti ve amaçlarını dengeleyecek bir planlama, 

organizasyon ve kontrol mekanizması uygulanması esas alınır (Anonim, 2015).  

Türkiye’de tarım havzalarının belirlenmesine ilişkin 2009/15173 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararıyla 30 tarım havzası oluşturulmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise 

Türkiye’yi 25 akarsu havzası içinde değerlendirmektedir.  Söz konusu havzalar Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye’nin 25 nehir havzası 

Tüm bu havza planlama ve yönetim çalışmaları içinde önemsenmesi gereken önemli 

bir kullanım şekli de Organik Tarım alanlarıdır. Organik tarım, son yıllarda rağbet gören ve 

değeri her geçen gün yükselen bir tarım şeklidir. İşte bu sebeple havza planlama 

çalışmalarında mutlaka Organik tarım alanları da planlanmalı ve bu planlamalar dahilinde yer 

seçimi, ürün çeşitliliği, pazarlama gibi konular gündeme getirilmelidir.  

 

3.ORGANİK TARIM VE HAVZA PLANLAMADAKİ YERİ 

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, 

diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her 

geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu 

“Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir. Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar 

vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması 

kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Bir başka ifade ile doğal dengeyi koruyarak, 

hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim 

yöntemidir (Anonim, 2015b). 

Türkiye’de organik tarım, Avrupa’da faaliyet gösteren firmaların Türkiye’den bazı 

ürünleri talep etmeleri ve bu üretim tekniğini tanıtmaya yönelik çalışmaları ile başlamıştır. 

Ülkemizde 80’li yılların ortasında Ege Bölgesinde kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm gibi 

geleneksel 8 ihraç ürünü ile başlayan organik üretim, 2006 yılı itibarıyla 67 ilde 203 ürüne 

ulaşmıştır. Doğadan toplanan ürünlerin toplam organik üretim alanı içindeki payı da 2006 

verilerine göre %48’dir (Anonim, 2011) 

Ülkemizde Organik tarım konusunda yapılan ilk yasal çalışma 24 Haziran 1991’de 

AB’de çıkarılan EEC 2092/91 sayılı yönetmeliğin Türkiye uyarlaması olan 24 Aralık 1994 

tarih ve 22145 sayılı ‘’Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine 

İlişkin Yönetmelik’ ile olmuştur. 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı ‘Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin bazı 

maddeleri 2004 yılında yapılan düzenleme ile değiştirilmiştir. 18.08.2010 tarihinde 27676 

sayılı resmi gazetede yeni yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Antalya’da Organik Tarım; Çizelge 1’de Antalya tarım havzaları verilmiştir. Bu havzalar 

içindeki organik tarım alanları incelendiğinde, Antalya’da 2009 yılı itibarıyla Elmalı, Finike, 

Gazipaşa, İbradı, Demre, Kemer, Manavgat, Serik ve Döşemealtı ilçelerinde organik bitkisel 

üretim yapan 43 üretici ve 5 işletme, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan kontrol ve 
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sertifikasyon kuruluşlarınca kontrol edilerek sertifikalandırıldığı görülmektedir.  Antalya’da 

26.344 da alanda organik tarım yapılmakta olup bu alanların 24.700 da’ı doğal toplama 

alanları, 1.644 da’ı da bitkisel üretim alanlarıdır. Bu miktarın sebze yetiştiriciliği 42 da alan 

kaplamaktadır. Antalya’da 2010 yılı ilk 6 ayında 26.378 da alanda organik tarım yapılmakta 

olup bunun 24.700 da’ı doğal toplama alanları, 1.678 da’ı da bitkisel üretim alanlarıdır. 

Doğal toplama alanlarında kekik, adaçayı, dağçayı, fesleğen, defne, mersin, hayıt, biberiye, 

ıhlamur, ardıç, keçiboynuzu, ısırgan otu, lavanta, papatya, kimyon nane, funda, yabani 

elma,armut-erik ve karahan gibi bitkilerdir. Bitkisel üretimde ise badem, limon, portakal, 

elma, nar, greyfurt, avakado, muz, üzüm, zeytin, domates, biber, patlıcan, ayrıca tıbbi ve 

aromatik bitkilerden biberiye, kekik, ebegümeci, adaçayı gibi ürünler organik olarak 

üretilmektedir (Anonim, 2011). 

 

Çizelge 1. Antalya tarım havzaları 

Havza 

No 

Havza Adı Havzadaki İlçeler Havza 

Yüzölçümü 

(Dekar) 

Havza 

Tarım 

Alanı 

(Dekar) 

Tarım 

Alanı 

Oranı 

(%) 

11 Kıyı Ege 

Havzası 

Kaş 1.867.000 225.360 12.0 

25 Kıyı 

Akdeniz 

Havzası 

Demre, Finike, Kumluca, Kemer, 

Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, 

Döşemealtı, Kepez,Serik, 

Manavgat, Alanya, Gazipaşa 

10.976.260 2.076.291 18.9 

26 Ege Yayla 

Havzası 

Korkuteli, Elmalı 

 

4.161.000 1.608.000 38.6 

30 Göller 

Havzası 

Akseki, İbradı, Gündoğmuş 3.870.000 233.605 6.0 

TOPLAM 20.874.260 4.143.256 20 

 

4.SONUÇ  

Havzalar, arazi ve su planlamasında temel yapı taşlarıdır. Son yıllarda havzaların 

tahribatı toprak ve su kaynaklarının kalitesinde ve miktarında uzun vadeli bir azalmaya sebep 

olmuştur. Havzalardaki değişiklikler doğal toprak erozyonu, tarım sistemlerindeki 

değişiklikler, suyun aşırı kullanımı, aşırı otlatma, orman alanlarının azalması ve kirlilik de 

dahil bir dizi doğal ve insan kaynaklı etkenlerden meydana gelmiştir. Çevresel masraflar ve 

sosyo- ekonomik etkilerin birleşimi birçok gelişmekte olan ülkede havza yönetimine yapılan 

yatırımı teşvik etmiştir. Havza yönetimi, havzanın sağladığı hidrolojik hizmetleri muhafaza 

etme ve olumsuz aşağı havza ya da yeraltı suyu etkilerini en aza indirgeme ya da engelleme 

amaçları ile birlikte coğrafi olarak ayrık bir drenaj alanındaki toprağın, bitki örtüsünün ve 

suyun o alanda yaşayanların yararına entegre kullanımıdır. Entegre toprak ve su yönetimi 

ihtiyacı, yukarı havza ve su kullanımı ile aşağı havza etkileri arasındaki nedensel bağlantı, 

paydaşların çokluğu ve yüksek arazilerde kaynak tüketimi ve yoksulluk arasındaki tipik ilişki, 

yönetim yaklaşımlarını yönlendiren temel özelliklerdir (Daeghouth ve ark., 2008). Havzadaki 

ekosistemin sağlıklı olması, sosyo ekonomik sisteminde sağlıklı olmasına neden olur. Söz 

konusu sağlıklı yapı ancak ve ancak sürdürülebilir bir havza yönetimi ile mümkün olacaktır. 

Havza yönetimi, havza sınırları içerisinde ancak komşu havzalarda dikkate alınarak 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

89 

 

yapılmalıdır.  Havzanın sürdürülebilirliği için Bütünleşmiş Sürdürülebilir Havza Yönetim 

Planları yapılmalı ve uygulanmalıdır.   

Antalya ilinde yer alan bu dört havza, kıyı ve yayla havzalarıdır. Tarım açısından 

değerlendirildiğinde; Antalya ilinin tarımsal verimliliği ve ekonomiye yüksek orandaki katkısı 

bilinmektedir. Ancak il içindeki organik tarım alanları ile ilgili yeterli bilgi, Bakanlık izni 

olmadığı için değerlendirilememektedir. Şu rahatlıkla ifade edilebilir ki, henüz Antalya ilini 

kapsayan mikro veya makro havza bazında bir organik tarım planlaması yapılmamaktadır. Bu 

kapsamda, tüm planlamaların gerek doğal kaynak yönetimi ve gerekse Pazar ekonomisi 

açısından havza bazında yapılmasının son derece faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye bir tarım ülkesidir. Tarımsal anlamda kendine yeterli olmak, kalkınma 

planlarımızın içinde tarıma sürdürülebilir bir yer açmak istiyorsak, ister geleneksel tarım, 

isterse organik tarım alanları için mutlaka havza bazında planlamalar yapmalı ve bu alanları 

planlar dahilinde yönetmeliyiz. Organik tarım alanları çeşitli yasalarla belli çerçeveler içinde 

değerlendirilmektedir. Söz konusu alanların yer seçiminde, kaynak kullanımında ve 

yönetiminde taleplerin baskısından çok, uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini sağlamalıyız.   
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ORGANİK TARIMDA GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ 

KULLANILARAK YABANCI OTLARLA MÜCADELE 
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Özet  
Kamera, tarayıcı ve video gibi araçlarla sayısallaştırılan görüntülerin, özel programlarla bilgisayarlara 

aktarılmasına ve incelenmesine görüntü işleme tekniği denir. Günümüzde görüntü işleme tekniği; tıp, güvenlik, 

sanayi ve tarım gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Tarımda görüntü işleme tekniği; yabancı otların tespit 

edilmesi, meyvelerin biyolojik malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. 

Özellikle organik tarımda kimyasal mücadelenin sınırlı yapılması; yabancı otlarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 

Bu çalışmada, organik tarımda görüntü işleme tekniği kullanılarak yabancı otlarla nasıl mücadele 

edilebileceğinden bahsedilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Görüntü İşleme, Yabancı Ot 

THE WEEDS BY USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES IN  

AGRICULTURE ORGANIC  

 
Abstract 

Image processing technique is called digitized images to investige and to be transferred to a computer 

with special software with tools like scanners, camera and video. Today, image processing is used in various 

fields such as agriculture, medical, security and industry. Image processing techniques in agriculture is used in 

detection of weeds, the classification  and determination of biological material properties of fruits. In particular, 

it is difficult to weed becouse of the limited no-chemical control in organic farming. In this study, it is mentioned 

that how weed could be using organic farming techniques in image processing. 
Key words: Organic Agriculture, Image Processing, Weed. 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi sonucunda bilgisayarlar günlük işlerimizde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Benzer şekilde bilgisayarların kullanımı tarımsal üretimde de 

yaygınlaşmaktadır. Bilgisayarlar tarımsal üretimin her aşamasında kullanılabilirler. 

Organik yetiştirilmeyen ürünlerdeki yabancı otlarla organik yetiştirilen ürünlerdeki 

yabancı otlar arasında farklılık olmaması organik tarımda görüntü işleme tekniğinin 

kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Görüntü işleme tekniğinde insan kullanılmayacağı için 

insanın işini otomatik olarak nasıl yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

herhangi bir nesneyi tanıyabilen, nesnenin şekil ve konumunu belirleyebilen, belirli kararları 

verebilmek için nesnenin yakınlığını, uzaklığını saptayan bir algılayıcıya ihtiyaç vardır 

(Doğan ve ark., 2014). 

Burada ilk iş yabancı otların optik olarak algılanmasını sağlamaktır. Algılayıcı yabancı 

otların fizyolojik özelliklerini belirleyecektir. Örneğin renk belirlenebilir. Yabancı otların 

renklerin standartları örneğin sabit xenon lamba ile belirlenebilir. Renk standartları ICI (the 

Inernational Commision for Illuminatin)’ye uygun olmalıdır (Şekil 1).  

Bir video kamera ile bilgisayara iletilecek olan optik görüntünün bilgisayarda yabancı 

otların diğer objelerden (toprak ve yapraklardan) ayırt edilmesi renk temelinde sağlanabilir. 

Buradaki en önemli konu yabancı otların görsel olarak doğru şekilde algılanmasıdır. Bu 

amaçla yabancı otların farklı yetişme dönemlerindeki görüntülerinin alınması gerekmektedir 
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(Doğan ve ark., 2001b). Görüntü, ürünün özelliklerine, doğasına, çevre şartlarına ve 

görüntüleme süresine bağlıdır (Sarig, 1993).  

 

 

Şekil 1. Renk ölçer (Anonim, 2000) 

 

Görüntüler hazırlanan yazılım programında tanıtılarak, yabancı otların ayırt edilmesi 

sağlanabilir. Yazılımın programının ana mantığı renk özellikleri, yabancı otların rengine 

benzeyen pikselleri bulmak ve bu renklerden bu alan içinde yabancı otların olup olmadığına 

karar vermektir (Doğan  ve ark., 2001b). Slaughter ve Harrell (1987), turunçgillerde yaptıkları 

araştırmalarda meyveyi saptanmasında geri planda kalan gökyüzü, yaprak, ağaç gövdesi ve 

topraktan ayrıt etmişlerdir. Ayırt etmede de gri tonda (siyah/beyaz) alınan görüntüler farklı 

filtreler kullanılarak parlaklığı gidermişlerdir. Yazılım programında yabancı otların koordinat 

değerleri elde edilebilir. Bu konuda Van Henten ve ark. (2002), kendi yürür robot 

geliştirmişlerdir. Serada hıyarların yerini görüntü algılama sistemi %95 başarı ile 

bulabilmiştir. Hayashi ve ark.  (2005), domates hasat robotunda stereoskopik görüş sistemiyle 

domates meyvelerini %85 doğrulukla saptayabilmiştir. Benzer şekilde Pool ve Harrell (1991), 

turunçgil meyvesinin yerini bir dijital kamera ve ultrasonik çevirici kullanarak üç boyutlu 

olarak belirlemişlerdir. 

Algılayıcı kamera uzaklığı dokunarak ya da sesle (ultrasonik çevirici ile) belirleyebilir. 

Umeda ve ark. (1997), iki kamera kullanarak görüntü algılamadan faydalanarak karpuz hasat 

robotunu geliştirmiştir. 

Yabancı otları mekanik olarak yok edilmesi için robot kolu veya çapalama bıçaklarını 

çalıştırılabilir. Burada sıra üzerinde yabancı otlarda robot kolu kullanılabilirken sıra arasında 

çapalama bıçakları kullanılabilir. Xuea ve ark. (2012), mısır da sıra arasında kendi başına 

gidebilen bir robot tasarlamışlardır. Görüntü işleme de yazılım programı olarak bulanık 

mantıktan yararlanmışlardır. Robot istenen güzergâhta 30 m yol almıştır.  

 

Renk Ölçümü  

Yabancı otların renkleri, renk ölçer (Şekil 1) ile açık ve koyu alanlarda belirlenebilir. 

Hunter Lab yöntemine göre okunabilir. Okunan değerlerin a/b oranları değerlendirilir 

(Goose,1973; Vural ve ark,1991; Üren, 1999). Bu yöntemde okunan L değeri rengin 

parlaklığının siyahtan beyaza (0 değerinden 100 değeri) tanımlar. Koordinat üzerinde a 
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değeri, pozitif değer olarak kırmızı, negatif değer olarak yeşil rengin yerini belirler. b değeri 

ise pozitif değer olarak sarı, negatif değer olarak mavi rengin yerini belirler. 

Okunan bu değerler kullanılarak rengin berraklığını parlaklığını tanımlayan Chroma değeri; 

 

              

 

eşitliği ile elde edilmektedir. 

 

Rengin çeşidini-tonunu tanımlayan Hue açısı değeri; 

 

  
 

     
 
 
 
 

 

formülü ile elde edilmektedir (Soysal ve ark., 2005). 

 

Yazılım Programı 

Yazılım programı olarak IMPROFIG (Image Processfor FIG) kullanılabilir (Doğan ve 

ark., 2001a; Doğan ve ark. 2001b). Hazırlanan bu programla amaçlanan; bir animasyon 

dosyasından, bir resimden veya bir görüntü aygıtından gerçek zamanlı veya gerçek zamanlı 

olmayan bir kareyi yakalayıp, bu karenin üzerinde belirli bir renk tablosu ve belirli bir 

algoritma kullanarak yabancı otun görüntüdeki pozisyonunu tespit etmektir. Yabancı otun, 

video kamera ile tarladan alınan görüntüleri kaydedilerek kullanılabilir. Improfig görüntü 

işleme programı 7 bölümden oluşmaktadır (Şekil 2). 
 

 

Şekil 2. Görüntülerinin işlemesinde kullanılabilecek IMPROFIG programı (Doğan ve ark., 

2014). 
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Spectrum Start Color: Bu bölümde Resmin üzerinden mouse sol tuşu ile seçtiğimiz rengin 

RGB değerlerini görebiliriz. Burada gördüğümüz RGB değerli renk arama yaparken 

kullandığımız renk tablomuzun başlangıç rengini temsil eder. 

 

Spectrum Stop Color: Bu bölümdeki RGB değerleri de resmin üzerinden mouse sağ tuşu ile 

elde ettiğimiz rengin RGB değerlerini gösterir. Bu renk de renk tablomuz hazırlanırken renk 

tablosu bitiş rengi olarak baz alınır. 

 

Color Spectrum: Hazırlanan renk tablosu burada görülür. Mouse sol ve sağ tuşları ile elde 

ettiğimiz renk tablosu başlangıç ve bitiş kriter renkleriyle oluşturduğumuz tablo burada görsel 

olarak görülür. LoadTable bölümünden daha önce kaydettiğimiz renk tablolarımızı 

okuyabiliriz. Ayrıca SaveTable butonundan da hazırladığımız renk tablomuzu daha sonraki 

uygulamalarda kullanabilmek amacıyla kaydedebiliriz. 

 

Color Monitor: Resmimizden veya animasyonumuzdan bir renk tablosu oluşturmak 

istediğimizde seçili resim pikselinin (pixel) özelliklerini bu bölüm gösterir. Bölümde piksel 

ile ilgili RGB renk bilgileri ve x, y koordinat bilgileri görülebilir. Ayrıca seçili pikselin rengi 

büyük bir kare kutu içerisinde bu bölümde gösterilir. 

 

Animation Process Panel: Bu bölüm ek olarak 2 bölümle bağlantılı çalışır. Bu bölümler 

Picture Process Panel ve Camera Process Panel’dir. Bu bölümün ismi üzerine kullanıcı 

tuşladığında diğer 2 bölüm kapanır. Yani bu 3 bölümden yalnız biri aynı anda kullanılabilir. 

Bu bölümdeki tuşlar: Back, Step, Findthem!, Step ratio, LoadAnimation, 

CoordinatesVisible?, Auto Find?, ErrorLimit’dir. 

 

Picture Process Panel: Bu bölümde tek bir resim karesiyle işlem yapılabilmektedir. Bu 

bölümdeki seçenekler; Process, Load Picture, ErrorLimit, CoordinatesVisible?’dir. 

 

Camera Process Panel: Bu bölüm herhangi bir görüntü kaynağından gelen resmin bir 

yakalama aygıtı yardımıyla yakalanıp program tarafından taranmasını sağlamaktadır. Bu 

bölümdeki butonlar; Source, Format, Display, Take, Take&Process, Video Device, Error 

Limit, CoordinatesVisible?’dir. 

 

Program Ek Menüler: 

Processing Panel:  Bu panelden görüntü işleme anındaki işleme durumunu ve işlenen 

görüntünün özelliklerini görebilmekteyiz. Görebileceğiniz özellikler; Image Width, Image 

Height, Color Table Size, Figs finded...:, Progress status’dür. 

 

Color Panel: Panelin oluşturulma amacı renk tablosunu oluştururken renkleri kolay kontrol 

etmek, hataları kolay ayıklamak ve istenmeyen renkleri tablodan silebilmektir. Bu bölümdeki 

butonlar; Delete Color, Refresh Table, Empty Table’dır. 
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Programa ek olarak capture modülü ve process modülleri bulunmaktadır. Video 

modülü, AVICAP32.DLL dinamik link dosyasını kullanarak o anki programın yüklü olduğu 

makinadaki yüklü yakalama sürücülerini tespit etmekte ve seçtiğimiz bir tanesine 

bağlanmaktadır. Process modülünde de yabancı otları bulabilmemiz için gerekli komutlar 

dizisi mevcuttur. Yakalama aygıtından bir kareyi ekrana yazdırdığımızda yakalama aygıtı 

sadece twincontrol objelerine hitap ettiği için Display Context  (görüntü ara birim sistemi) 

kullanmaktadır. Bu nedenle bir HDC türünden display context değişkeni oluşturup ekrana 

gösterim için kullandığımız twincontrol objesinin display handle’ını bu HDC türünden 

değişkene tanıtmamız gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra HDC türünden değişkeni 

kullanarak ekrandaki görüntüyü üzerinden piksellere erişebileceğimiz bir timage nesnesine 

aktarmaktayız. Bundan sonra RGB ayırma formülümüzle timage nesnesindeki piksellere 

erişip renkleri elde edebilmekteyiz. 

Programın çalıştırılması için öncelikle bulunmasını istediğimiz yabancı otların 

renklerini belirlememiz gerekmektedir. Bu amaçla program içinde iki seçenek konmuştur; ya 

renklerin en açık ve en koyu alanlarını başlangıç ve bitiş renkleri olarak belirlemek, ya da 

görüntülerde aranıp bulunmasını istediğimiz renkleri renk tablosuna yakalama yaptırılmadan 

önce görüntüler üzerinden seçerek yerleştirmemiz gerekmektedir. 

 

SONUÇ 

Organik tarımda yabancı otlarla mücadele görüntü işleme tekniği kullanılarak 

yapılabilir. Yabancı otların resmi çekilirken gölge olmamasına dikkat edilmelidir. Farklı 

yazılım programlarıyla da görüntü işleme tekniğini kullanmak mümkündür. Organik tarımda 

hasat mekanizasyonunda da görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu yöntemle insan işgücü 

azaltılarak verimlilik artırılabilir. 
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DOMATES BAKTERİYEL KANSER HASTALIĞI (Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.)’NA KARŞI 

ANTAGONİST BAKTERİLER İLE BİYOLOJİK MÜCADELE 

 

Ümit ÖZYILMAZ
1
, Kemal BENLİOĞLU

1
 

1
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Aydın 

Özet 

Dünya’da domates üretimini kısıtlayan en önemli hastalıklardan birisi karantina listelerinde de yer alan 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) adlı tohum kaynaklı etmenin neden olduğu Domates 

Bakteriyel Kanser hastalığıdır. Bu çalışma hastalığa karşı bazı antagonist bakterilerin tohum uygulaması ile 

biyolojik mücadelede kullanım olanaklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada domates tohumları 2 

farklı vakum infiltrasyon yöntemi ile Cmm ile bulaştırılmış ve suni olarak bulaştırılan tohumlardan üretilen 

domates fidelerinde Cmm’in varlığı sayısal olarak belirlenmiştir. Patojen bakteri süspansiyonunda 10 dakika 

bekletildikten sonra tohumlara vakum uygulaması yapıldığında bakteri miktarı tohum başına 1072 CFU olarak 

saptanmıştır. Cmm ile inokule edilen tohumlardan gelişen fideler testlendiğinde, toprak yüzeyinden yukarı doğru 

gövdenin ilk 1.5 cm’lik kısmında gram bitki dokusunda 2640 CFU, sonraki 1.5 cm’lik kısmında ise 307 CFU 

bakteri belirlenmiştir. Test edilen 7 antagonist bakteriden 6 tanesi in-vitro kültür testlerinde 19-45 mm arasında 

değişen miktarda engelleme zonu oluşturmuştur. Bu bakterilerin suni olarak Cmm bulaştırılmış tohumlara 

uygulaması sonrası iklim odasında yürütülen saksı denemelerinde 3 antagonistik bakteri izolatı (RSOLANT, 

DHÇA3/1, ÇRA2) Bakteriyel Kanser hastalığını önemli derecede azaltmıştır. Bu bakteri uygulanan tohumlarda 

çimlenme yüzdesi %100 bulunmuş ve bitkilerde canlı Cmm saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Domates Bakteriyel Kanser, tohum inokulasyonu, canlı hücre sayısı, biyokontrol 

BIOLOGICAL CONTROL OF BACTERIAL CANKER OF TOMATO 

(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.) BY  

ANTAGONISTIC BACTERIA 

 
Abstract 

Bacterial Canker of tomato, caused by seed-borne bacterium (Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis-Cmm) of quarantine importance is one of the most important diseases of tomato limiting the 

tomato production in the World. This study has been conducted to investigate the potential of biological control 

by the use of antagonistic bacteria through seed dressing against the disease. Tomato seeds were inoculated with 

Cmm by two different vacuum-infiltration methods and the number of Cmm was calculated in the tomato 

seedlings originated from artificially inoculated seeds. The number of bacteria per seed was found to be 1072 

CFU when vacuum-infiltration was applied to the seeds after 10 minutes soaking in the bacterial suspension. 

Concerning the seedlings growing from the artificially inoculated seeds were tested, the number of bacteria per 

gram of stem tissue above the soil surface was 2640 CFU in the first 1.5-cm segment and 307 CFU in the second 

1.5-cm segment of the stem. Six out of 7 antagonistic bacteria showed inhibition zone ranging from 19 to 45 mm 

in-vitro culture tests. Seed treatment with three of the antagonistic bacterial isolates (RSOLANT, DHÇA3/1, 

ÇRA2) showed significant reduction in bacterial canker disease in pot growing tomato seedlings originating 

from artificially inoculated seeds under growth chamber conditions. Moreover, the treated seeds with these 

isolates exhibited 100% germination and no viable Cmm were detected in the seedlings. 

Key Words: Bacterial canker of tomato, seed inoculation, viable cell counts, biological control 

GİRİŞ 

Domates (Solanum lycopersicum), Solanaceae familyasının Solanum cinsine bağlı, tek 

yıllık bir kültür bitkisidir. Birinci dünya savaşı sıralarında tanıdığımız domates bugün 

yurdumuzda aranan ve çok tüketilen yararlı bir sebze türüdür (Küvetin ve Türkeş, 1987). 2013 

yılı verilerine göre Dünya’da 4.7 milyon hektar alanda 164 milyon ton domates üretimi 

yapılmaktadır. Çin 51 milyon ton ile üretimde birinci sırada yer alırken bunu, 18 milyon ton 

ile Hindistan, 13 milyon ton ile Amerika Birleşik Devletleri ve 12 milyon ton ile Türkiye 
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izlemektedir (FAO, 2015). Dünya üretiminin yaklaşık %7 sini karşılayan Türkiye’de sofralık 

ve salçalık domates üretimi birlikte değerlendirildiğinde 2014 verilerine göre en çok üretim 

2.3 milyon ton ile Antalya ilinde yapılmaktadır. Bunu sırasıyla 1.5 milyon ton ile Bursa, 1 

milyon ton ile İzmir izlemektedir. Akdeniz Bölgesi ülkemiz sofralık domates üretiminin (8 

milyon ton) neredeyse yarısını (3.6 milyon ton) karşılarken, Ege Bölgesi de 1.5 milyon ton 

üretim ile ülkenin salçalık domates üretiminin en yoğun yapıldığı bölgesidir (TÜİK, 2015). 

Ülkemizde ayrıca 2010 yılı verilerine göre Manisa ve Isparta illeri başta olmak üzere toplam 

12 bin ton civarında organik domates üretimi yapılmaktadır (Bilen ve ark., 2012). Dünyada 

olduğu gibi domates üretiminde kalitenin korunması ve verimin arttırılması için gübre ve 

pestisit gibi bir çok kimyasalın kullanımı ülkemizde de yaygındır. Dünyada artan nüfusu 

besleyebilmek için kültür bitkilerinin yetiştirilmesinde bu kimyasalların kullanılması 

kaçınılmazdır. Tarımda uzun yıllar yaygın olarak kullanılan pestisitlerin günümüzde 

yasaklanarak sayılarının giderek azaldığını görebilmekteyiz. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı 

açısından sentetik gübre, pestisit, hormon, katkı maddeleri gibi kimyasal maddelerin 

kullanımını reddeden ya da sınırlayan tarım yöntemi olarak organik tarım son yılların gözde 

konularından bir tanesidir. Yeşil gübre ve kompost kullanımı, münavebe ve diğer kültürel 

önlemler gibi yöntemlerin kullanılmasına ek olarak “biyolojik zararlı kontrolü” de organik 

tarım içerisinde yer almaktadır. Günümüzde kimyasal pestisitlerin kullanımı ile ilgili katı 

düzenlemeler yapılmış ve birçok tehlikeli kimyasalın pazardan çekilmesi nedeniyle 

araştırıcılar sentetik kimyasallara alternatif kontrol yöntemleri üzerine yoğunlaşmıştır (Pal and 

Mc Spadden Gardener, 2006). 

Biyolojik kontrol bitki hastalıklarının kontrolünde pestisitlere alternatif doğayla dost 

bir uygulamadır. Bir çok kültür bitkisinde olduğu gibi domates üretiminde de hastalık ve 

zararlılara karşı bu yöntemden yararlanılabilmektedir. Dünya’da domates üretimini kısıtlayan 

en önemli hastalıklarından bir tanesi Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Davis 

et al., 1984) adlı karantinaya tabi olan etmenin neden olduğu Domates Bakteriyel Kanser 

Hastalığı’dır. Etmen dünya çapında 58 milyar dolar değerindeki endüstriyi (2011) yaptığı 

epidemiler ile olumsuz etkileyebilmektedir (Yasuhara-Bell et al., 2013). Domates üretim 

alanlarında özellikle genç dönemde sıcak ve nemli havada hastalık şiddetli zarar 

yapabilmektedir. Etmen ilk olarak 1909 yılında ABD’nin, Michigan eyaletinde domates 

üretim alanlarında saptandığından beri (Gleason et al., 1993) dünyanın domates yetiştirilen 

bütün bölgelerinde rapor edilmiş ve ülkelerin karantina listesinde yer almaktadır (EPPO, 

2015). Etmenin ABD’de çeşitli yıllarda meydana getirdiği epidemilerde üretici bazında 

%80’nin üzerinde, bölgesel olarak ise %5-10 oranında ürün kaybına neden olduğu 

bildirilmektedir (Saygılı ve ark., 2008; Xu et al., 2012). Ülkemizde ise hastalık özellikle 

domates üretiminin en yoğun olarak yapıldığı Akdeniz (Çınar, 1980; Güllü ve Ulukuş, 1985; 

Kahveci ve Gürcan, 1993; Yıldız ve Aysan, 2008), Ege (Karaca ve Saygılı, 1982; Özdemir, 

2005; Özyılmaz ve Benlioğlu, 2001) ve İç Anadolu (Öktem ve Benlioğlu, 1993) bölgelerinde 

yaygın olarak görülmektedir.  

Başlıca inokulum kaynağı tohum ve hastalıklı bitki kalıntıları olan etmen bitki içinde 

sistemik olarak yayılmaktadır (Chalupowicz et al., 2012; Fatmi and Schaad, 1988; Xu et al., 

2012). Hem taze hem de işlenmiş domates üretiminde kullanılan fidelerin yetiştirilmesinde 

hastalığın belirti göstermeden letal enfeksiyonlar şeklinde ya da epifitik olarak bitkide 

bulunabileceği ve bu kaynakla yayılabileceği bilinmektedir (Werner et al., 2002; Xu et al., 
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2012). Hastalık ile en etkin mücadele hastalıktan ari temiz tohum ve fide kullanımına bağlıdır 

(de Leon et al., 2011; Xu et al., 2012). 

Domates Bakteriyel Kanser hastalığına karşı biyolojik mücadele konusunda Dünya’da 

(Amkraz et al., 2010; Boudyach et al., 2001; Girish and Umesha, 2005; Kasselaki et al., 2011; 

Lanteigne et al., 2012; Slusarski, 2005; Umesha, 2006; Utkhede and Koch, 2004; Yuan et al., 

2009; Zang et al., 2010; Zanón and Jordá, 2008) ve ülkemizde (Akat ve Özaktan, 2011, 2007; 

Çakmak ve Aysan, 2009; Çetinkaya ve Aysan, 2007; Özaktan, 1991; Tokgönül ve Çınar, 

1999) pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları da bakteriyel antagonistlerin 

tohuma uygulanması şeklindedir (Boudyach et al., 2001; El-Abyad et al., 1993; Girish and 

Umesha, 2005; Umesha, 2006). 

Bu çalışma ile Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis)’nın kontrolü için bazı antagonist özellikteki bakterilerin tohum 

uygulaması şeklinde kullanılma olanakları araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmaların tamamında patojen olarak Orta Anadolu Bölgesi domates ekim 

alanlarından izole edilmiş olan Cmm9 kodlu virülensi yüksek Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis izolatı kullanılmıştır (Öktem ve Benlioğlu, 1993). Patojenin virülensliği 

yapılan patojenisite testleri ile doğrulanmış (Chaldecott and Preece, 1983) ve virülensliğinde 

bir kaybın olmadığı saptanmıştır. Çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji laboratuvarı kültür stoğundan seçilen 7 antagonist bakteri 

izolatı (A4, DHÇA3/1, RSOLANT, C5, ÇRA2, BS3 ve S1) kullanılmıştır. Bitki 

çalışmalarının tümünde H2274 çeşidi domates bitkilerinden yararlanılmış ve iklim odası 

çalışmaları 16 saat ışık 8 saat karanlık fotoperiyotta 26°C sıcaklığa ayarlı iklim odasında 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Domates Tohumlarına Hastalık Etmeni Bulaştırılması 

Çalışmalarda kullanılan H2274 domates tohumları Kasselaki ve ark. (2011) kullandığı 

yöntem kısmen değiştirilerek inokule edilmiştir. 300 adet tohum görsel olarak seçilmiş, 

100erli partilere ayrılarak 5 ml 10
8
 hücre/ml yoğunluğundaki Cmm9 süspansiyonunda 30 dk 

süre ile bekletilmiş sonra kullanılan yönteme göre 10 dk boyunca desikatör içinde vakum 

uygulanmıştır. Vakumlama işlemi; 1) tohumları süspansiyon içinden ağzı açık petri kaplarına 

çıkartarak ve 2) kapakları açık olacak şekilde test tüpündeki süspansiyon içinde tutarak iki 

farklı yöntem şeklinde uygulanmıştır. Vakumlama işlemi bittikten sonra tohumlar steril 

kurutma kağıtları üzerine serilerek üç gün süre ile kurutulmuştur. 

Daha sonra tohum içindeki bakteri miktarını saptamak amacıyla tohumlardan bakteri 

izolasyonu yapılmıştır. Bunun için on adet tohum %2’lik sodyum hipoklorit içinde bir dakika 

bekletilmiş ve ardından steril saf su ile üç kere durulanmıştır. Tohumlar steril porselen havan 

içinde 600 µl steril saf su içinde iyice ezilmiş ve buradan alınan 50 µl süspansiyon KB besi 

yerine (King et al., 1954) baget yardımıyla yayılarak ekim yapılmıştır. Denemeler üç 

tekerrürlü olarak tekrarlanmıştır. İnokule edilen petriler 25°C de 4 gün süre ile inkubasyona 

bırakılmış, gelişimin ardından koloniler sayılarak tohum başına düşen bakteri miktarı 

hesaplanmıştır. 
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Vakum yardımıyla inokule edilen tohumlar yüzey dezenfeksiyonu yapılmaksızın steril 

toprağa ekilmiş ve iki hafta beklenmiştir. Çimlenen ve bir miktar büyüyen domates fideleri 

tam kök boğazından kesilmiş ve kesim noktasından yukarı doğru ilk ve ikinci 1.5cm’lik 

parçalar ayrı ayrı Cmm’in varlığı açısından testlenmiştir. Kesilen parçaların ağırlıkları 

ölçülmüş ve ardından %2’lik sodyum hipoklorit ile 1 dk süre ile yüzey dezenfeksiyonu 

yapılmıştır. Daha sonra gövde parçaları 600 µl steril saf su içinde ezilmiş ve elde edilen 

süspansiyondan 50 µl KB besi yerine ekilmiştir. İnkube edilen besi yerlerinde gelişen 

koloniler sayılarak bir gram bitki dokusundaki hastalık etmeni miktarı saptanmıştır. 

 

İkili Kültür Çalışmaları ve Antagonist Bakterilerin Seçimi 

Bu test için 48 saat KB besi yerinde geliştirilen antagonist bakteriler NBYA (Nutrient 

broth 8.0 g, yeast ekstrakt 2.0 g, K2HPO4 2.0 g, KH2PO4 0.5 g, Glikoz 2.5 g, Agar 15.0 g, 1 

litre damıtık su; (Vidaver, 1967)) besi yerine merkezden eşit uzaklıktaki dört ayrı noktaya 5 

mm çap oluşturacak şekilde ekilmiştir. Yirmi beş santigrat derecede 24 saat boyunca 

geliştirilen kültürlerin üzerine Cmm9 kültüründen hazırlanan 10
8
 hücre/ml bakteri 

süspansiyonu iki kere püskürtülmüştür. İki püskürtme arasında petrinin yüzeyinin kuruması 

için beklenmiştir. Püskürmenin ardından petriler tekrar aynı derecede inkubasyona kaldırılmış 

ve 72 saat sonra oluşan engelleme zonlarının çapı ölçülmüştür (Boudyach et al., 2001). Bu 

denemeler dört tekerrürlü yürütülmüştür. 

 

Antagonist Bakterilerin Hastalığa Olan Etkisinin Bitki Üzerinde Değerlendirilmesi 

Bu testler için domates tohumları yukarıda anlatılan birinci yönteme göre Cmm9 

izolatı ile vakum ile bulaştırılmıştır. Tohumlar üç gün ekim kabini içinde steril kurutma 

kağıtları üzerinde kurutulduktan sonra 24 saatlik antagonist bakteri kültürleri ile tohum 

uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama vakum ile inokule edilmiş tohumların hiç uygulama 

yapılmaksızın doğrudan KB besi yerinde gelişen antagonist bakteri kolonileri ile 

bulaştırılması şeklinde yürütülmüştür. Her bakteri izolatı için 20 tohum kaplanmış ve her 

saksıda iki tohum olacak şekilde ekilmiştir. Ayrıca antagonist bulaştırılmayan 20 tane sağlıklı, 

20 tane de Cmm ile bulaştırılmış tohum kontrol amacıyla ekilmiştir. Ekimden iki hafta sonra 

uygulamalara ait çimlenme yüzdeleri hesaplanmış ve ardından her bir uygulamaya ait rastgele 

seçilen her biri farklı saksılarda yer alan dört bitkinin kök boğazından yukarı doğru ilk 1.5 

cm’lik parçalardan izolasyon yapılmıştır. Yüzey dezenfeksiyonu yapılan parçalar steril havan 

içinde ezilmiş ve elde edilen süspansiyondan 50 µl olacak şekilde KB besi yerine ekilmiştir. 

Dört gün sonra besi yerinde gelişen koloniler sayılmış, gram bitki dokusundaki bakteri 

miktarı hesaplanmıştır.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Domates Tohumlarına Hastalık Etmeni Bulaştırılması 

Tohumların Cmm9 ile bulaştırılmasında kullanılan vakumlama işlemi sırasında 

tohumların süspansiyon içinde tutulup tutulmamasının penetre olan bakteri miktarını nasıl 

etkilediği araştırılmıştır. Bu işlemler sırasında KB besi yerinde gelişen koyu sarı renkli, 

mukoid, düzgün kenar ve biçimli konveks koloniler sayılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 

kolonilerden alınan örneklerden gram boyama yapılmış (Schaad et al., 2001) ve kotiledon 

yapraklarında patojenisite testi (Chaldecott and Preece, 1983) ile Cmm olup olmadıkları 
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kontrol edilmiştir. Alınan örneklerin gram pozitif, coryneform çubuk şekilli tek veya “V” 

şeklinde çiftler halinde bulunduğu (Holt et al., 1994) ayrıca patojenisite testleri sonrasında 

tipik Cmm patojeni oldukları saptanmıştır. Yapılan patojenisite testinin 2-3 gerçek yapraklı 

domates bitkilerinde uygulandığı ve 1-2 hafta içinde sonuç verdiği değerlendirildiğinde bu 

yöntemin patojenisite çalışmalarında hızlı ve basit bir şekilde uygulanabilir olduğunu 

göstermiştir. Bakteri süspansiyonu içinden çıkarılan tohumlarda yapılan vakumlama 

işleminde 1072 CFU/tohum değeri elde edilirken, süspansiyon içinde yapılan vakumlama 

işleminde ise 468 CFU/tohum değeri hesaplanmış ve birinci yöntemin diğerine göre iki kata 

yakın sayıda bakterinin tohum içine girdiği dikkati çekmiştir. Doğal olarak enfekte olmuş bir 

domates tohumunda sayı değişken olmakla birlikte genel olarak 10
2
-10

4
 CFU/tohum olduğu 

(Fatmi and Schaad, 1988; Hadas et al., 2005) ve hastalık oluşumu için eşik değerin 10
2
 

CFU/tohum olduğu bilinmektedir (Kaneshiro et al., 2008).  

Tohum ekiminden sonra iki hafta boyunca gelişen bitkilerde ise bakterinin tohum 

içinden bitkiye geçtiği ve kök boğazından yukarı doğru ilk 1.5 cm’lik kısmında daha yoğun 

olduğu saptanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde kök boğazından yukarı doğru ilk 1.5 cm lik 

kısımda bitki dokusunda 2640 CFU/g bakteri bulunurken, sonraki 1.5 cm’lik kısımda ise 307 

CFU/g değeri hesaplanmıştır. Bu da bakterinin aşağıdan yukarı doğru sistemik olarak 

ilerlediğini göstermektedir (Çizelge 1). Hadas ve ark. (2005) yapmış olduğu çalışmada 

bulaşıklılık düzeyi 58-1000 CFU/g tohum olan bir tohum partisinde fidelerde hastalığın çıkış 

oranının %0.05-4 arasında değiştiğini bildirmiştir. Bilindiği gibi hastalık çıkışı doğrudan 

tohum inokulum miktarı ile ilgili değildir, özellikle fide üretiminde sulama, koltuk alma vb. 

kültürel işlemler ile mekanik olarak da etmen bulaşmakta ve fideler tarlaya şaşırtıldığında 

şiddetli enfeksiyonlar oluşabilmektedir. 

 

Çizelge 1. Tohum ve bitki dokusunda bulunan etmene ait canlı hücre sayıları 

 1) Tohumlara süspansiyon 

içinden çıkarılarak vakum 

uygulamasıyla etmen 

bulaştırılması* 

2) Tohumlara süspansiyon içinde 

vakum uygulamasıyla etmen 

bulaştırılması* 

Tohum içinde 1072 CFU/tohum 468 CFU/tohum 

Hastalıklı tohumdan gelişen 2 haftalık 

bitkinin kök boğazından yukarı doğru 

ilk 1.5 cm gövde dokusunda 

   2640 CFU/g bitki dokusu  nt** 

Sonraki 1.5 cm gövde dokusunda 307 CFU/g bitki dokusu nt 

*Değerler 3 tekerrürün ortalamasıdır, CFU: Koloni oluşturabilecek hücre sayısı (Colony Forming Unit) 

**nt: test edilmemiştir. 

 

İkili Kültür Çalışmaları ve Antagonist Bakterilerin Seçimi 

Mevcut antagonist bakteri izolatlarının Cmm’e olan durdurucu etkisinin in-vitro’da 

besi yerinde engelleme gücünün ölçülmesi ve derecelendirilmesi çalışmalarında; S1 izolatı 

hariç diğer bakterilerin hepsi engelleme zonu oluşturmuş ve A4 izolatı ise istatistiki olarak en 

etkili bulunmuştur (Çizelge 2). A4 izolatını sırasıyla DHÇA3/1, RSOLANT, C5, CRA2 ve 

BS3 izolatları izlemiştir. Akat ve Özaktan (2011) değişik bitkilerden elde ettikleri epifitik ve 

endofitik antagonist adaylarının %40’nın in-vitro’da 2-37 mm arasında engelleme zonu 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. Benzer olarak Amkraz ve ark. (2010) test ettikleri 303 
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flüoresan Pseudomonas antagonist bakterisinden 62 tanesinin 20-40 mm arasında engelleme 

zonu oluşturduğunu saptamışlardır. Boudyach ve ark. (2001) aynı şekilde test ettikleri 178 

antagonist izolatının 2-30 mm çapında engelleme zonu meydana getirdiğini belirtmişlerdir. 

Antagonist bakterilerin seçiminde ikili kültür testleri birincil adım olarak değerlendiriliyor 

olsa da saksı ve arazi denemelerinde uyumsuzlukların görüldüğü de bilinmektedir (Fravel, 

1988). 

 

Çizelge 2. İkili kültür test sonuçları 

Antagonist Engelleme zonu çapı* (ortalama mm) 

A4 45.0 a 

DHÇA3/1 34.5 b 

RSOLANT  31.8 c 

C5 31.5 c 

CRA2 27.8 d 

BS3 19.0 e 

S1 0.0 f 
* Dört tekerrür ortalamasıdır ve aynı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiki açıdan fark yoktur (p<0.05, LSD) 

 

Antagonist Bakterilerin Hastalığa Olan Etkisinin Bitki Üzerinde Değerlendirilmesi 

Tohumların antagonist bakteriler ile kaplanmasında S1 izolatının tohumların çimlenme 

gücünü kontrole göre yarı yarıya düşürdüğü, BS3 ve A4 izolatlarının da çimlenme gücünü 

olumsuz etkilediği saptanmıştır (Çizelge 3). Girish ve Umesha (2005) yaptıkları denemelerde 

kullandıkları bakteri izolatları ile tohum uygulamalarının tohumun çimlenme gücünü aksine 

arttırdığını bildirmişlerdir. Kök boğazından yukarı 1.5 cm’lik kısımdaki Cmm miktarları 

incelendiğinde herhangi bir uygulama yapılmamış hastalıklı tohumlardan gelişen bitkilerde 

Cmm kolonisi gelişimi normal olarak gözlenmiştir. Kontrol amaçlı ekilen hastalıksız 

tohumlarda ise Cmm kolonisine benzer koloni gözlenmemiştir. 

Hastalıklı tohumlara yapılan RSOLANT, DHÇA3/1 ve ÇRA2 antagonist bakteri 

uygulamalarında tohum ekiminden iki hafta sonra bitki içinde hastalık etmenine 

rastlanmamıştır. Hastalıklı kontrol ile orantılandığında ise C5 %92.3, BS3 %84.1, S1 %78 ve 

A4 %69.7 hastalık azalışı göstermiştir (Çizelge 3). Umesha (2006) kullandıkları bir 

Pseudomonas fluorescens izolatı ile yaptıkları tohum uygulamasının laboratuvar koşullarında 

tohum kalitesini arttırdığını ve tarla denemelerinde hastalığı şiddetli bir şekilde baskıladığını 

saptamışlardır. Boudyach ve ark. (2001) 3 antagonist bakteri izolatı ile yaptıkları tohum 

uygulamasının etkili olduğunu ancak tohum uygulamasını takiben fideler şaşırtılmadan önce 

ayrıca bir kök uygulaması daha yapılmasının istatistiki anlamda çok daha etkili olduğunu 

bulmuşlardır.  

Antagonist bakterinin etmeni engelleyebilmesi için kök bölgesinde ve/veya bitki 

dokusu içinde kolonize olması gerekmektedir. İyi bir kök kolonizasyonu için antagonistin 

bitkinin tüm kök bölgesini sarması ve bu mikro florada canlı kalması gerekmektedir (Amkraz 

et al., 2010).  
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Çizelge 3. Uygulama yapılan tohumların çimlenme oranları ve hastalığı bitki içinde 

engelleme oranları  

Uygulama Tohum çimlenme oranı (%)** Hastalık azalışı %** 

Kontrol*    

A4 88 69.7 a 

S1 50 78.0 ab 

BS3 75 84.1 bc 

C5 100 92.3 cd 

RSOLANT 100 100 d 

DHÇA3/1 100 100 d 

ÇRA2 100 100 d 
* Patojen uygulaması yapılmış antagonist uygulaması yapılmamış kontrol 

** Üç tekerrür ortalamasıdır ve aynı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiki açıdan fark yoktur (p<0.05, LSD) 

 

SONUÇ 

Domatesin en önemli hastalıklarından biri olan Domates Bakteriyel Kanser ve 

Solgunluk Hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)’na karşı antagonist 

bakterilerle biyolojik mücadele olanaklarının araştırıldığı bu çalışmada; vakum yöntemi ile 

hastalık etmeni sağlıklı domates tohumları içine başarıyla geçirilmiş ve bitkinin gelişmesiyle 

beraber bitkinin içinde sistemik olarak ilerlediği bakteri sayısı hesaplanarak belirlenmiştir. Bu 

konuda tohum inokulasyonu yapılarak tarla devresinde hastalığın ne oranda çıkış yapacağına 

yönelik daha ayrıntılı çalışmaların yapılması uygun olacaktır.  

Antagonist kültür stoklarından seçilen ve farklı etmenlere karşı farklı çevrelerden izole 

edilmiş olan yedi antagonist bakteri Cmm’e karşı besi yerinde 0-45 mm arasında engelleme 

zonu oluşturmuştur. En etkili izolat 45 mm engelleme zonu ile A4 olarak bulunurken, onu 

34.5 mm ile DHÇA3/1, 31.8 mm ile RSOLANT, 31.5 ile C5, 27.8 ile CRA2, 19 mm ile BS3 

izolatları izlemiştir. Bitki üzerinde yapılan antagonistik etkinin belirlenmesi denemelerinde 

ise hastalıklı tohumlara yapılan RSOLANT, DHÇA3/1 ve ÇRA2 antagonist bakteri 

uygulamalarında tohum ekiminden iki hafta sonra bitki içinde hastalık etmenine rastlanmamış 

ve bu izolatlar hastalığın kontrolünde kullanılabilecek etkili antagonistler olarak 

belirlenmiştir. Bununla birlikte C5, BS3, S1 ve A4 izolatları ile yapılan uygulamalar 

sonucunda da bitki dokusunda kontrole göre hastalık etmeni miktarını sırasıyla %92.3, 84.1, 

78.0 ve 69.7 oranında azaldığı görülmüştür. Ana inokulum kaynağı tohum olan karantinaya 

tabi bu hastalığın epidemi oluşturmasında 10000 tohumda bir bulaşık tohumun olması 

biyolojik mücadele çalışmalarını sınırlandıran en önemli etkenlerden biridir (Gitaitis et al., 

1991). Ancak tohuma antagonist uygulanan suni olarak enfekte edilmiş tohumlardan gelişen 

bitkilerde hiç bakteri saptanmamış olması oldukça ümitvar sonuçlar yaratmıştır. Bu konuda da 

inokulum miktarlarını, doğal enfekteli tohumları ve tarla koşullarında antagonist bakteri 

uygulamalarının etkinliklerinin test edildiği daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim 

duyulmaktadır. 
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ORGANİK NOHUT YETİŞTİRİCİLİĞİ BAKIMINDAN YANIKLIK 

HASTALIĞI [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]: MÜCADELE 

YÖNTEMLERİ, DAYANIKLILIK KAYNAKLARI VE ISLAHI 
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Özet 

Yanıklık hastalığı Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. dünya genelinde nohut (Cicer arietinum L.) verimini 

etkileyen en önemli canlı stres faktörlerinden biridir. Hastalığa karşı kültürel ve kimyasal mücadele 

yöntemlerinin hem ekonomik hem de yeterli olmamasından dolayı en etkili ve ucuz mücadele yöntemi olarak 

dayanıklı çeşit kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yanıklık hastalığına karşı dayanıklılık kaynaklarının 

bulunması ve dayanıklı çeşitlerin üreticilerimizin kullanımına sunulması büyük önem arz etmektedir. Buna 

ilaveten elde edilen dayanıklı çeşitlerin üretimi sırasında sulama, gübre vb. gibi girdilerin kullanılmaması nohut 

üretiminde organik tarımı önemli bir seçenek haline getirmektedir. Bu süreçte moleküler markörlerin 

kullanılması ise bu programlarda tarla gözlemleri ile geçirilen zamandan büyük tasarruf sağlamaktadır. Bu 

çalışma hali hazırda organik yetiştiricilik açısından önem arz eden nohut bitkisinin en önemli stres faktörü 

hakkında güncel bilgiler sunmayı, bu hastalıkla mücadele yöntemleri ve dayanıklı hat seçme ve dayanıklılık 

kaynakları hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ascochyta rabiei, moleküler markör, nohut, organik tarım, yanıklık hastalığı 

ASCOCHYTA BLIGHT [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] IN ORGANIC 

CHICKPEA FARMING: CONTROLLING, RESISTANCE SOURCES 

AND BREEDING 
 

Abstract  

Ascochyta blight, caused by Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., is one of the most important foliar diseases 

of chickpea (Cicer arietinum L.) in the world. Although cultural and chemical methods is available to control 

with the disease, they are not effective. The use of resistant plants seems to the best way to struggle with 

ascochyta blight. From this point, screening of germplasm and selection of resistant plants are very important for 

farmers. Additionally, organic agriculture becomes an important alternative in chickpea production with 

decreasing the input costs like that irrigation, fertilization etc. obtaining these resistant varieties. In this time, 

using of molecular markers reduces the time consumed with field screening. This study aims to review 

information about current situation about the most significant stress factors of chickpea plants that are important 

in terms of organic agriculture, struggle methods with this disease and selection of resistant genotypes. 

Key Words: Ascochyta rabiei, ascochyta blight, molecular marker, chickpea, organic agriculture 

1. Giriş 

 Nohut (Cicer arietinum L.), Fabales takımı, baklagiller (Fabaceae) familyası, 

Faboideae alt familyası, Cicereae Alefeld oymağı ve Cicer cinsi içinde sınıflandırılan tek 

yıllık bir baklagil bitkisidir. Nohut cinsi 9’u tek yıllık ve 40’ı çok yıllık olmak üzere 49 takson 

ile temsil edilmektedir (Dönmez, 2011, Öztürk ve ark., 2011, van der Maesen ve ark., 2007). 

Kültürü yapılan nohut tek yıllık olup 2n=16 kromozoma sahiptir. (van der Maesen, 1972). 

Bitki ve dane özelliklerine göre koçbaşı krem daneli (kabuli ya da macrosperma) ve küçük 

renkli daneli (desi ya da microsperma) olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır (Auckland ve van 

der Maesen 1980). Kabuli tipler beyaz çiçekli ve pigmentsiz bitki yapısına sahip iken, desi 

tipler mor, mavi ve pembe çiçek rengine sahip pigmentli bitkilerden oluşmaktadır. 

 Yüksek protein içeriğinden dolayı önemli bitkisel protein kaynaklarından biri 

durumunda olan nohut (Eser ve Soran, 1978), FAOSTAT 2013 yılı rakamlarına göre dünyada 

50’den fazla ülkede üretilmektedir. Yine 2013 yılı verilerine göre dünyada 13.5 milyon ha 

mailto:toker@akdeniz.edu.tr
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alanda, 13.1 milyon tonluk bir üretime sahiptir. Ülkemizde ise yaklaşık 423 bin ha alanda 

ekilirken, 535 bin ton üretim elde edilmektedir. Türkiye dünyada nohut ekilişi bakımından 

Hindistan, Pakistan, İran ve Avustralya’nın ardından 5. sırada ve üretimi bakımından 

Hindistan ve Avustralya’nın ardından 3. sıradadır. Nohut genelde ülkemizde marjinal 

alanlarda ve girdi (gübre, kimyasal, sulama vb) kullanmaksızın yetiştirilmektedir. Dolayısıyla 

ülkemizde nohut organik yetiştiriciliğe en uygun bitkilerden biridir. Doğu, Güneydoğu 

Anadolu, İç Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin belli yerlerinde nohutta 

organik yetiştiricilik yapılmakta olup toplam üretim 6.800 ton kadardır (Kodaş ve Er, 2012). 

Fakat dünyadaki nohut ekim alanları ve üretim miktarı her geçen yıl artış eğiliminde olmasına 

rağmen, ülkemizde hem ekim alanı hem de üretim miktarında bir daralma olduğu 

görülmektedir (FAOSTAT, 2013). Nohut oldukça yüksek bir potansiyel verim değerine (6531 

kg/ha) sahiptir. Ancak dünya genelinde birçok canlı ve cansız stres faktörü bu yüksek 

potansiyel verim değerine ulaşılmasını engellemektedir. Stres faktörlerini önem sırasına göre; 

hastalıklar (% 45), kuraklık (% 30), yüksek sıcaklık (% 6.25), don zararı (% 6.25), böcek 

zararları (% 6.25) ve diğerleri (% 6.25) şeklinde sıralamak mümkündür (Singh 1987, Singh ve 

ark., 1994). Dünya genelinde nohut verimini etkileyen canlı streslerden en önemli stres 

faktörü yanıklık hastalığıdır [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]. Bu hastalık tohum veya yeşil 

aksam ilaçlaması, sertifikalı tohumluk kullanımı, ülkemizde olduğu gibi ekimin yazlık 

yapılması ve geciktirilmesi gibi uygulamalarla kontrol edilebilmekle birlikte (Rauf ve ark., 

1996) hastalığın gelişmesi ve yayılması için hava koşullarının uygun olduğu yıllarda söz 

konusu uygulamalar hastalıkla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu durumda en etkili ve 

ucuz mücadele yöntemi olarak dayanıklı çeşit kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle 

yanıklık hastalığına karşı dayanıklılık kaynaklarının bulunması ve yeni dayanıklı çeşitlerin 

üreticilerimizin kullanımına sunulması büyük önem arz etmektedir. 

 Bu çalışma hali hazırda organik yetiştiricilik açısından önem arz eden nohut bitkisinin 

en önemli stres faktörü hakkında güncel bilgiler sunmayı ve organik yetiştiricilik bakımından 

hastalıkla mücadele yöntemleri, dayanıklı hat seçme ve dayanıklılık kaynakları hakkında bilgi 

vermeyi amaçlamıştır. Ayrıca, hastalığa dayanıklılıkta rol oynayan moleküler markörler de 

markör destekli seleksiyon çalışmalarında kullanılabilmesi açısından verilmiştir.  

 

2. Yanıklık Hastalığı [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] 

Yanıklık hastalığı veya ascochyta yanıklığı olarak isimlendirilen bu hastalığın etmeni 

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. (Eşeyli devresi: Didymella rabiei (Kovachevski) v. Arx) 

fungusudur. Hastalık ilk defa Fransa' da 1867 yılında Passerini tarafından Zythia rabiei olarak 

tanımlanmıştır. Sistematik olarak önce Phyllosticata rabiei (Pass.) ve sonra Phoma rabiei 

adıyla anılması önerilmesine rağmen, 1931 yılında Labrousse tarafından konidyal yapısından 

dolayı Ascochyta rabiei olarak adlandırılmıştır. Ülkemizde ise ilk defa Bremer (1948) 

tarafından İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tespit edilmiştir. Hastalık dünyada 

nohut üretimi yapılan alanlarda yaygın olarak görülmektedir (Kaiser ve ark., 2000; Nene ve 

ark., 1996). Hastalığın 1990' lı yıllara kadar 6 ırkının olduğu bildirilmiştir. Daha sonra ırk 

sayısının 13' e kadar devamlı artmasıyla hastalık ırklarının 3 grupta toplandığı moleküler 

çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu gruplar; (i) Patotip I, (ii) Patotip II ve (iii) Patotip III 

şeklinde gruplandırılmış ancak daha sonra Patotip IV bu gruplara eklenmiştir (ICARDA, 

2003). Ascochyta rabiei bitkinin yaprak, yaprak sapı, genç dallar ve bakla olmak üzere tüm 
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toprak üstü organlarını enfekte eder (Nene, 1982). Hastalık etmeni olan fungus 15-25 
o
C'de, 

% 60'dan fazla nem ve 150 mm üzeri yağışlarda salgın haline gelebilmektedir. Hastalığa 

hassas çeşitler ise yetiştirildiği zaman % 100 verim kaybına neden olmaktadır (Nene ve  

Reddy, 1987, Navas-Cortés ve ark., 1995). Hastalığın yayılması tohumla, bitkiden bitkiye 

temas ile ve eşeyli üreme formunun da rüzgar vb. ile uzak mesafelere taşınabilmesi ile 

mümkün olabilmektedir (Nene ve Reddy, 1987).  

 

3. Yanıklık Hastalığı ile Mücadele 

 Hastalıkla; (i) kimyasal mücadele, (ii) kültürel önlemler ve (iii) konukçu bitki 

dayanıklılığı ile mücadele edilebilmektedir. Ekimden önce tohum ve çıkıştan itibaren bitkiler 

bazı kimyasal ilaçlarla korunabilmektedir. Kimyasal yöntemler hem nohut marjinal alanlarda 

yetiştirildiği hem de girdi maliyetini artırdığı ve karlılığı azalttığı için en az tercih edilen 

yöntemlerden biridir. Aynı zamanda, tek başına yetersiz bir yöntemdir. Ekim nöbeti (aynı 

tarlaya 2-3 yılda bir nohut ekmek) ve derin sürüm gibi kültürel yöntemler genelde en yaygın 

kullanılan yöntemlerden biridir. Fakat kültürel önlemler de tek başına yeterli değildir (Chongo 

ve ark., 2003).  

4. Yanıklık Hastalığı için Dayanıklılık Islahı 

 Hastalıkla en etkili mücadele yöntemi dayanıklı çeşitlerle kültürel yöntemlerin beraber 

kullanılmasıdır (Nene ve Reddy, 1987). Hastalığa dayanıklı gen kaynakları tarla, sera ve 

kontrollü koşullarda belirlenebilmektedir. Hastalık yayması için yaygın olarak kullanılan 

hassas genotipler ILC 263 ve ICC 4991 genotipleridir. Tarla denemelerinde çoğunlukla 2 

tekerrürlü gözlem bahçeleri (nurserileri) kullanılmaktadır. Her 2 test hattından sonra bir 

hassas genotip ekilmektedir. Hassas genotipler hastalıktan ölünce test materyali hastalığa 

dayanıklılık için değerlendirilmektedir. Bu amaçla 1-9 skalası (1-4 =Dayanıklı, 5= Toleranslı 

ve 6-9 = Hassas) kullanılarak değerlendirme yapılmaktadır (Çizelge 1). ICARDA'da dünya 

nohut koleksiyonu yanıklık hastalığına dayanıklılık için test edilince yanıklık hastalığına 

dayanıklı 15 dayanıklılık kaynağı olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde ICRISAT gen 

kaynakları da yanıklık hastalığına dayanıklılık bakımından taranınca 60 dayanıklı gen kaynağı 

belirlenmiştir (Pande ve ark. 2010). Kültürü yapılan nohuttaki bu dayanıklılık kaynakları 

kullanılarak ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşlarınca hastalığa dayanıklı çeşitler 

geliştirilmiştir. Kültürü yapılan nohut yanında yabani nohutlarda da dayanıklılık kaynakları 

rapor edilmiştir. Fakat yabani nohutlardaki dayanıklılık kaynaklarından C. reticulatum Ladiz 

ve C. echinospermum P.H. Davis hariç melezleme bariyerlerinden dolayı yarar 

sağlanamamıştır (Toker ve ark., 2012).  

5. Yanıklık Hastalığı için Markör Yardımlı Seleksiyon 

 Hastalığa dayanıklılığın kalıtımı kullanılan dayanıklılık kaynağına bağlı olarak 

farklılık arz etmektedir. Labdi ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada nohutta yanıklık hastalığına 

dayanıklılıkta; resesif tek gen, tamamlayıcı iki dominant gen, tamamlayıcı iki resesif gen, 

epistatik iki resesif gen, üç resesif ya da iki resesif çift gen ve poligenik kalıtım bulmuşlardır 

(Çizelge 2). Hastalığa dayanıklı çeşit sadece melezleme ve mutasyon ıslahı ile elde 

edilebilmektedir. Fakat hastalığına dayanıklılık ıslahı uzun zaman almaktadır. Moleküler 

teknikler kullanılarak markör destekli seleksiyon (MAS) ıslah süresini kısaltmaktadır. 
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Hastalığa dayanıklılık ile ilgili bir dizi QTL farklı linkage gruplarında (2, 3, 4, 6 ve 8) 

belirlenmiştir. Bununla beraber, yanıklık hastalığı ile ilgili QTL’ lerin çoğunluğunun iki 

linkage grubunda (CaLG02 ve CaLG04) olduğu rapor edilmiştir. Hastalığa dayanıklı QTL ar1 

ve ar2a Udupa ve Baum (2003) tarafından QTLAR3 ise Iruela ve ark. (2007) tarafından 

belirlenmişlerdir. Bu QTL'ler içinde dayanıklılık sağladığı bilinen bazı QTL markörleri 

(GA16, TS82, TA194, TR58, GAA47, SCY17, TA130 ve TA2) Çizelge 3'de gösterilmiştir. 

Santra ve ark., (2001) çalışmaları sonucunda 3 tane Random Amplified Polymorphic DNA 

(RAPD), 2 tane Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markörünün hastalığa dayanıklılık ile 

ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Tekeoğlu ve ark. (2002) bu markörlere ek olarak 6 tane 

Sequence Tagged Microsatellite Site (STMS) markörünün dayanıklılığa bağlı olduğunu 

belirlemiştir. Bu markörler kullanılarak ıslah süreci kısaltılabilmektedir.  

 

Çizelge 1. Yanıklığı hastalığına karşı kullanılan dayanıklılık skalası 

Skala No Reaksiyon Yanıklık hastalığının bitkilerde görünümü 

1 Mükemmel dayanıklı Bitki gövdesi ve yapraklarında hiç hastalık görülmez. 

2 Çok dayanıklı Hastalık yapraklarda bulaşık fakat gövdede yoktur. 

3 Dayanıklı Gövde, yapraklar ve baklalarda % 5 düzeyinde hastalık 

belirtisi vardır. Gövdede 5 mm uzunluğunda lezyonlar 

bulunur ve kırılmalar vardır. 

4 Orta dayanıklı  Gövde, yapraklar ve baklalarda % 15 düzeyinde 

bulaşıklık ve gövdede kırılmalar vardır.  

5 Orta Gövde, yapraklar ve baklalarda % 40 düzeyinde 

bulaşıklık ve gövdede kırılmalar vardır.  

6 Orta hassas Gövde, yapraklar ve baklalarda % 50 düzeyinde 

bulaşıklık ve gövdede kırılmalar vardır 

7 Hassas Gövde, yapraklar ve baklalarda % 75 düzeyinde 

bulaşıklık ve gövdede kırılmalar vardır 

8 Çok hassas Gövde, yapraklar ve baklalarda % 100 düzeyinde 

bulaşıklık ve gövdede kırılmalar vardır 

9 En çok hassas Tüm bitkiler ölmüştür. 

 

Çizelge 2. Yanıklığı hastalığı için nohutta belirlenen dayanıklılık kaynakları ve kalıtımı 

Dayanıklılık Kaynağı Kalıtımı 

LC 72 Poligenik 

ILC 182 Poligenik 

ILC 187 Poligenik 

ILC 200 Resesif tek gen 

ILC 202 Tamamlayıcı iki resesif gen 

ILC 2506 Epistatik iki resesif gen 

ILC 2956 Tamamlayıcı iki resesif gen 

ILC 3279 Üç resesif ya da iki resesif dublike gen 

ILC 3856 Üç resesif ya da iki resesif dublike gen 

ILC 4421 Üç resesif ya da iki resesif dublike gen 

LC 5586 Tamamlayıcı iki dominant gen 

ILC 5902 Resesif tek gen 

ILC 5921 Resesif tek gen 

ILC 6043 Resesif tek gen 

ILC 6090 Resesif tek gen 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

111 

 

Çizelge 3. Yanıklığı hastalığına dayanıklılık için belirlenmiş moleküler markörler 

Irk adı Linkage Grup 

(LG) 

Markörün adı Kaynak 

ABQTL-I (QTLAR3, ar1, ar2a) 

 2 GA16 Iruela vd (2007) 

 2 TS82 Iruela vd (2007) 

 2 TA194 Iruela vd (2007) 

 2 TR58 Iruela vd (2007) 

ABQTL-I (QTLAR1, QTLAR2, ar2b) 

 4 GAA47 Iruela vd (2006) 

 4 SCY17 Iruela vd (2006) 

 4 TA130 Udupa ve Baum (2003) 

 4 TA2 Udupa ve Baum (2003) 

6. Sonuç 

 Bugün için ülkemizde yürütülmekte olan nohut ıslah programlarının birinci hedefi 

yanıklık hastalığına dayanıklı çeşit geliştirmektir. Yine dayanıklı çeşitlerin organik üretimde 

kullanılması mümkün kılınmaktadır. Yukarıda sözü edilen moleküler markörlerin yaygın 

olarak kullanılmaya başlanması bu programlarda tarla gözlemleri ile geçirilen zamandan 

büyük tasarruf sağlayacağı gibi, moleküler markörlerin çevreden etkilenmemeleri 

özelliğinden dolayı seleksiyon etkinliğini de artıracaktır. Aynı zamanda patojenlerin 

populasyonunun genetik yapılarındaki varyasyonun belirlenmesi, konukçuda bulunan 

dayanıklılık genlerinin belirlenmesi ile birlikte etkili bir ıslah programının hazırlanmasında ve 

hastalık kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynayacağını göstermektedir.  
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ORGANİK ÜRETİMDE ADAY: PİRAZİZ ELMASI 
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Piraziz Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Piraziz-Giresun 

Özet 

Piraziz elması Giresun ili Piraziz ilçesinde yüzyıllardan beri yetiştirilen, kışlık mahalli bir elma 

çeşididir. Tarihi kayıtlarda Mısır ve Suriye’ye ihraç edildiği görülmektedir. Piraziz elmasının halk arasında 

antidiyabetik özellik taşıdığı bilinmektedir. Diğer yerel elma ve kültür çeşitlerine göre geç çiçeklenmekte, 

çiçeklenmeden hasata kadar 160 gün geçmekte, 120-150 g arasında bir iriliğe sahip olup, adi depolarda Mayıs 

aylarına kadar saklanabilmektedir. Piraziz elması mayhoş ve sulu özelliğindedir. Piraziz elmasının yeme kalitesi 

de oldukça iyi düzeydedir. Karadeniz bölgesinin nemli ikliminde, özellikle neme bağlı olarak gelişen kara leke 

ve pas hastalıkları diğer elma çeşitlerinde az veya çok gözlemlenirken, Piraziz çeşidinde görülmemektedir. 

Dolayısıyla Piraziz elmasında herhangi bir ilaçlama yapılmamakta, yine özel olarak yörede meyve ağaçları 

gübrelenmemekte, fındık bitkisine atılan gübrelerden kısmen de olsa diğer meyve ağaçları yararlanmaktadır. 

Piraziz elması doğuda Pazarsuyu, batıda Abdal deresi ve güneyde 400 m rakıma kadar olan 29000 dekar alanda, 

ev ve fındık bahçelerinde, sınır boylarında dağınık bir şekilde yetiştirilmektedir. Sayıları azalarak günümüze 

kadar gelen ve tahminen 2500 adet bir ağaç varlığı ile 200 ton üretimin yapıldığı, son yıllarda bu çeşit üzerinde 

yapılan çalışmalara bağlı olarak klon anaçlar üzerine aşılı fidanlarla kapama bahçelerin kurulmaya başlandığı 

görülmektedir. Gelişen ve değişen tüketici talebi ve pazar ihtiyacı günden güne organik ürünlere olan eğilimi de 

arttırmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak organik pazarda mahalli çeşitlerin de yer alması göz ardı 

edilmemelidir. Bu durum hem üreticilerimizin hem de tüketicilerimizin lehine olacaktır. Piraziz elması bu 

pazarda yer alacak önemli bir potansiyele sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Piraziz elması, yerel elma, organik üretim, mahalli meyveler 

ORGANIC PRODUCTION CANDIDATE: PİRAZİZ APPLE 

 
Abstract 

Piraziz apple has been grown in Piraziz town of Giresun city that it is winter topical apple 

species.According to the records it has been known that it was exported to Syria and Egypt.Colloquially Piraziz 

Aplle’s antidiabetic feature is known.It comes to flower later than the other local apples and species cultivation. 

After inflorescences 160 days generally passes until the harvest time, it’s weight is between the range of 120-150 

gr,in ordinary stores it can be kept until the May.Piraziz Apple has sourish  and succulent features.Also it’s 

eating  is good quality .While it has been grown in Blacksea Region’s humidity climate conditions it is resistant 

to blackspot and rust diseases that generally improve  due to humidity climate but these diseases haven’t been 

observed at Piraziz Apple.In consequence while growing it any agricultural spraying isn’t practised, besides in 

the vicinity fruit trees  aren’t compost especially but from manure of hazelnut tree’s partially other fruit trees are 

benefits.Piraziz apple has grown in 2900 decare area that it is limited in east with Pazarsuyu ,in West with Abdal 

creek  and in South with zone up to 400 meter,in  houses and  hazelnut yards , in border tribes as a messy 

form.Number of Piraziz Apple trees degressively kept their existence and approximately 200 tone was produced 

by 2500 trees, recently due to studies about this species it has been seen that it is started to  constitute covering 

yards with grafted plants onto the clone rootstock. Dependetly developing and changeable consumer demand, 

market require  increase the tendency to organic products. Due to these improvements in organic markets local 

species existence mustn’t ignore. This situation is going to be in consumers and producers favour .Piraziz Apple 

has an important potential that it can take part in this market.  

Keywords: Piraziz Apple, Local Apple, Organic production, Local fruits  

GİRİŞ 

Organik tarım ne “gübresiz ve ilaçsız tarım” ne de “doğal tarım” değildir. Organik 

tarım üretilecek ürünün yönetiminden, ürünlerinin pazarlanmasına kadar kendi özel prensip ve 

uygulamaları olan, sürdürülebilir tarım sistemlerine bir yaklaşım olarak görülebilir 

(Demiryürek, 2000). Organik tarımda üretim tüm unsurlarıyla (çiftçi, toprak, organik 

materyaller, iklim, bitkiler, hayvanlar vd.) birlikte, bir bütünü oluşturmak için etkileşim 

halinde olan ve yaşayan bir organizma olarak görülmektedir (Lampkin, 1990). Organik 
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tarımı diğer sürdürülebilir tarım sistemlerinden ayırmada, organik olmayan (inorganik) 

gübreler ve sentetik tarım ilaçlarının kullanımından kaçınma unsuru en ön planda 

gelmektedir. Özellikle pazarlama sistemi acısından, organik tarımı diğer sistemlerden ayırt 

eden en önemli faktörler arasında yasal standartlar, kontrol ve sertifikasyon işlemleri 

sayılabilir (Tate, 1994; Lampkin, 1996).. 

Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik üretim alanları 

giderek artmaktadır. Bu alanların büyük bölümüne Avustralya, Arjantin ve İtalya sahiptir. 

Dünyada organik urun yetiştirilen alanının neredeyse yarısını (%46.3) Okyanusya kıtası 

kaplamaktadır; bunu %22.6 Avrupa kıtası, üçüncü sırada ise %21 ile Latin Amerika kıtası 

izlemektedir (Demiryürek, 2004). 

Türkiye ise bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer 

almaktadır. Yaklaşık 3708’i endemik olmak üzere 11000 adet otsu ve odunsu bitki doğal 

olarak yetişmektedir (Anonim, 2003). Türkiye Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin 

%75’ini barındırmakta olup, Avrupa ve Ortadoğu’nun biyolojik çeşitlilik bakımından en 

zengin ülkesi konumundadır. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin her birinde ayrı iklim, flora 

ve fauna özellikleri taşıması ve dünyanın en önemli üç ekolojik bölgesine sahip olması 

yüksek katma değer ve emek yoğun üretim özelliği gösteren organik tarım ürünleri için uygun 

koşulları oluşturmaktadır. Organik tarımda, yetiştirilecek ürünlerin yerli çeşit olması, 

bulunduğu bölgenin iklim ve toprağı ile uyum göstermesi son derece önemlidir. Türkiye 

zengin florasıyla çok sayıda tarımsal üründe yerel ırklarıyla yetiştiricilik faaliyetini 

sürdürmektedir. Türkiye bu özelliği ile organik tarım üretiminde yüksek rekabet gücünü 

ortaya koymaktadır (Gök, 2008). 

Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Giresun ilinde fındık başta olmak üzere, birçok 

meyve türü yetiştirilmektedir. Fındık ve özellikle son yıllarda kivi dışındaki türlerle kurulmuş 

kapama bahçeler pek bulunmamaktadır. Yetiştirilen diğer türler daha ziyade ev bahçelerinde 

tek olarak, yol kenarlarında dağınık halde, doğada kendiliğinden ve sınır ağacı şeklinde 

yetiştirilmektedir. Bu türler içerisinde yaygın olarak yetiştirilen bir tür de elmadır. Fakat bu 

zenginlik içerisinde tür ve çeşitlerin önemli bir kısmı zamanla yok olmaya yüz tutmuştur. 

Piraziz elması ise uzun yıllardan beri ilçe çiftçileri tarafından yetiştirilerek günümüze kadar 

getirilmiştir. 

Bu çalışma ile günümüzde insan sağlığı ve çevreyi koruma bilincinin yaygınlaşmasına 

paralel olarak, ülkemizde yetiştirilmekte olan birçok bitkisel üründe hızlı bir gelişme gösteren 

organik yetiştiriciliğin; son yıllarda Giresun/Piraziz ilçesinde başarı ile yetiştirilen ve çok 

yönlü tüketime uygun bir meyve olan Piraziz Elması için, Giresun  (Piraziz) koşullarında 

organik yetiştiricilik uygulanması olanakları araştırılmıştır. İnsanların severek tükettiği bu 

önemli meyve türünde, çevreye ve insana zararsız bir yetiştiricilik olan organik tarımın, 

Piraziz koşullarında kapama bahçe kurularak denenmesi ve bölgede insanların tek geçim 

kaynağı olan fındığın yanında diğer meyve türlerinin de yetiştiriciliğinin, özellikle yöreye 

uyum sağlamış çeşitlerle yapılması suretiyle üreticilere ek gelir sağlayabilecek ve bölgesel 

pazar taleplerini karşılayabilecek bir fırsatı sunması ile de önem arz etmektedir. 

 

Dünden bugüne Piraziz elması 

Piraziz elmasının tarihi geçmişi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Giresun ili 

Piraziz ilçesinin Piraziz Köyünde Pir lakaplı’ Aziz’ efendi tarafından çokça yetiştirilip 
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üretilmesi ona Piraziz elması ismini kazandırmıştır. Piraziz elması Giresun/Piraziz ilçesinde 
doğuda Bulancak Pazarsuyu deresi, batıda Ordu Abdal deresi, kuzeyde Karadeniz, güneyde 

400 m rakım arasında kalan 29.000 dekar alanda fındık bahçesi içerisinde dağınık halde çöğür 

anaçlarla yetiştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Piraziz elması geççi bir çeşit olup ilk 
çiçeklenme mayıs ayı ortalarında başlar. Bu nedenle ilkbahar geç donlarından etkilenmez, pas 

ve kara leke gibi önemli elma hastalıkları görülmez, herhangi bir kimyasal mücadeleye gerek 

duyulmadan üretilir. Meyve hasadı kasım ayı ortalarında yapılır. Üreticiler doğal ortamında 

üretip hasat ettikleri elmalarını adi depolarda ve kuru eğrelti otu içerisinde muhafaza ederek 

mayıs ortalarına kadar saklayabilmektedir.  

Piraziz elması; sarı, kırmızı ve yeşil olmak üzere üç renkli ayırt edici özelliğine 

sahiptir. Kendine has koku ve aroması ile diğer elma çeşitlerinden kolayca ayırt edilebilir. 

Meyve tadı mayhoş ve suludur. Ortalama 145gr ağırlığındadır. Şıra oranı yüksek olup pekmez 

yapımına uygun ve kurutmaya elverişli bir çeşittir. 

Piraziz elması yöre halkı tarafından çok sevilerek tüketilmekte ve özellikle de diyabet 

hastalarına iyi geldiği için halk pazarında tüketiciler tarafından aranan bir meyve çeşididir 

(Şekil 1,2). 

 

  
Şekil 1. Piraziz elması  Şekil 2. Semt pazarında Piraziz elması. 

 

Piraziz elması 1936-1947 yılları arasında Mısır ve Suriye’ye ihraç edilmiş yerel ender 

çeşitlerimizden biridir. Ayrıca, yakın tarihte 1975-1985 yılları arasında Tokat ve Bursalı 

meyve suyu fabrikalarına satılmış üreticiler kazanç elde etmişlerdir. 

Ancak günümüzde Piraziz elması üretimi istenilen seviyelerde değildir. 

Üretimin giderek azalmasının nedenleri; 

Ağaçlar 10-15 metre boylanıp dallanması sonucu yağan kar yükünü veya elma yükünü 

taşıyamayıp kırılması, fındık bahçesi içerisine gelişi güzel dikilen ağaçların fındık ürününe 

gölge yapması nedeni ile kesilmesi, yakacak odun ihtiyacının karşılanması amacı ile kesilmesi 

ve hasat sırasında üreticilerin ağaçtan düşmesi sonucu sakat veya ölmesinden dolayı varislerin 

ağaca düşman olup kesmesi, yerine yeni fidanlar dikmemesi sebeplerinden dolayı Piraziz 

elma üretimimiz günümüzde istenilen seviyede değildir. 
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Piraziz Elması İle İlgili Gelişmeler 

Üretim seviyesinin daha fazla azalmasını engellemek ve Piraziz elmasına yeniden 

hayat kazandırmak için Piraziz Kaymakamlığı, Piraziz Belediye Başkanlığı, Piraziz İlçe 

Tarım Müdürlüğü, Piraziz İlçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

ile birlikte projeler geliştirilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda Karadeniz ve ark, (2013)  Piraziz elmasında yapmış 

oldukları iki yıllık klon seleksiyonu çalışması sonucunda ilk yıl 100 adet klon işaretlemişler 

ve hasat zamanında bunlardan 40 adet klon seçmişlerdir. Bu klonları meyve özellikleri 

bakımından tartılı derecelendirmeye tabi tutmuşlar ve ümitvar olarak seçilen klonlardan ikinci 

yıl tekrar hasat zamanında meyve alarak fenolojik ve pomolojik özelliklerini belirlenmeye 

çalışılmışlar. Çalışma sonucunda 7 adet klonu ümitvar olarak belirlemişlerdir. Seçilen Piraziz 

elma klonlarında meyve ağırlığını 108,7-155,6 g, meyve boyunu 53,14-62,07mm, meyve 

enini 63,46-73,79 mm, SÇKM içeriğini %11,63-%12,80, titre edilebilir asitlik miktarını 

%0,29-0,33 ve pH değerini 3,88-4,20 arasında tespit etmişlerdir. 

Piraziz elma çeşidinde yapılan klon seleksiyon çalışması sonucunda üstün özellikli 

klonlardan alınan kalemler, bodur (M9) ve yarıbodur (MM106) anaçlara aşılanmış ve bu 

fidanlardan kapama elma bahçeleri kurulmuştur. 

 Piraziz elmasına yeniden hayat kazandırmak, artan ve çeşitlenen pazar ihtiyacını 

karşılamak, çiftçilere modern tarımın avantajlarını anlatmak amacı ile Piraziz İlçesinin köy ve 

mahallerinde çalışmalar yapılarak üreticilere bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenlenmiştir. 

Eğitimler sonucunda bahçe tesisi için gönüllü çiftçiler öncelikli olmak şartıyla bahçe tesisi 

işlemleri yapılmıştır. 

Bahçelerde doğaya ve insana saygılı üretim yöntemleri tercih edilmiştir. Bahçelerde 

telli terbiye sistemleri ve damlama sulama sistemleri kurulmuş, çiftlik gübresi 

kullanılmaktadır. Her sene budama işlemi profesyonel personeller tarafından yapılmaktadır. 

Elmalarda da en çok görülen karaleke ve pas hastalığı Piraziz elmasında görülmediğinde 

herhangi bir kimyasal ilaçlama yapılmamaktadır. Yapraklarda görülen yaprak bitleri için 

ağaçlara tuzaklar kurularak önlem alınmaktadır. Zararlının görüldüğü yaprak ve dallar 

ayıklanarak toprağa gömülmek üzere yok edilmiştir. Sonbahar ve İlkbaharda toprak işlenerek 

yararlı böcekleri barındırmak ve çoğaltmak için yeşil gübreleme yapılmıştır.  Piraziz elması 

organik üretim kriterlerini sağlamakla birlikte projede paydaş kurumların desteğiyle gün 

geçtikçe kurulan bahçe sayısı ve yapılan bilimsel çalışmalar giderek artmaktadır.  

Proje paydaşlarından biri olan Ordu Üniversitesinde Piraziz elması ile ilgili iki adet yüksek 

lisans çalışması devam etmekte olup bunlardan birisi “Piraziz Elmasının Soğukta Muhafaza 

Performansı Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi” ve bir diğeri ise “M9 ve MM106 Anaçları 

Üzerine Aşılı Piraziz Elmasının Gelişimi” adlı tezler yürütülmektedir. Bu çalışmaların bitmesi 

ile bilimsel olarak Piraziz elmasının muhafaza süresi ve gelişimi hakkında daha net ve kalıcı 

bilgiler elde edilmiş olacaktır. Bu çalışmalar ileride yapılacak olan yeni çalışmalara da ışık 

tutacaktır. 

 

Organik Üretimde Piraziz Elmasının Yeri 

Gelişen ve değişen tüketici talebi son yıllarda organik ürünlere olan ilgiyi arttırmıştır. 

Bu gelişmelere bağlı olarak organik pazarda, mahalli çeşitlerin de yer alması önem 
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kazanmıştır. Türkiye bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer 

almaktadır. Yaklaşık 3708’i endemik olmak üzere 11000 adet otsu ve odunsu bitki doğal 

olarak yetişmektedir. Piraziz elması ise geçmişten bugüne kadar yörede tarım ile uğraşan 

üreticiler tarafından doğal ortamlarında günümüze kadar yetiştirilerek, herhangi bir kapama 

bahçe ve bilimsel çalışma yapılmadan kendi doğal ortamında yetişmiş bir çeşittir. Kendisine 

has tat ve kokusu olan, yörede diyabet hastalığına iyi geldiği bilinen ve elmada karaleke ve 

pas hastalığına dayanıklılığı bilinen bu çeşidin, yok olmasını önlemek ve organik yetiştiricilik 

içerisindeki önemini arttırmak amacıyla çalışmalar devam etmektedir. 

 

SONUÇ 

Türkiye‟de organik elma yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar henüz yenidir. Bu nedenle 

organik elma yetiştiriciliğinde kültürel işlemler, bitki besleme, hastalık, zararlı ve yabancı ot 

mücadelesinde kullanılabilecek yöntem ve preparatların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ve 

bu çalışmaların üreticilere aktarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır (Atasay ve ark., 2009). 

Piraziz elması ile ilgili yapılmakta olan bilimsel çalışmaların tamamlanmasıyla, bu 

elma hakkında detaylı bilgiler ulusal olarak elde edilmiş olacaktır. Dünyada organik üretime 

olan ihtiyacın giderek artması ve organik üretim için destek ve teşviklerin artması ile birlikte 

her ülkenin bu konuda üretime geçmesi hız kazanmıştır. Ülkemizde ise bir çok üründe 

organik olarak yetiştiricilik yapılmakta ve giderek ivme kazanmaktadır. Bu sebeplerden 

dolayı Piraziz elması organik olarak yetiştirilmesi ülkemiz için organik üretimde yeni bir çeşit 

ve yöre için yeni bir ekonomi kaynağı olması beklenmektedir. Piraziz elmasının karaleke ve 

Pas hastalığına karşı dayanıklı olması göz önüne alınacak olursa elmada en çok görülen 

hastalıkların başında gelen karaleke ve pas hastalığının çözümü için gen transferi yöntemiyle 

bu hastalığa dayanıksız çeşitlerin dayanıklı hale getirilmesi için bir materyal olarak 

kullanılması için bir engel bulunmamaktadır.  

Piraziz elması hem dayanıklı bir çeşit olmakla hem de bazı kritik özelliklerinden 

dolayı ülke için ekonomik kayıplara sebep olan çeşitlerin ıslahı için kullanılabilecek en 

önemli materyallerin başında gelmektedir. Piraziz elması antidiyabetik içeriğe sahip olduğu 

gerekçesi ile organik pazarda yer alacak ayırt edici özelliklere sahiptir. Ayrıca tıpta diyabet 

hastalığı için kullanılabilir olmaya aday bir çeşittir. Bundan dolayı gerekli çalışmaların bir an 

önce başlanıp ülke ekonomisine kazandırılması önem arz etmektedir.  
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Özet 

Çay bitkisi topraktan azot almaya yoğun şekilde ihtiyaç duymaktadır. Verim artışı için azotlu 

gübrelemenin yanında birçok kültürel uygulamada etkili olmaktadır. Organik yetiştiricilikte azot ve potasyum 

gibi besinleri karşılayan yeterli miktarda organik gübreyi (kompost, çiftlik gübresi ve yeşil gübre gibi) sağlamak 

çoğunlukla güç olduğundan, verim önemli bir miktarda düşmektedir. Bununla birlikte organik çay üreticilerine, 

ahır ve yeşil gübrelemenin önemi, çaylıkların sap-saman karışımları, orman ağaçlarının yaprakları, özel olarak 

bu amaç için yetiştirilmiş ot ve benzeri bitki materyallerinin bitki artıkları ile örtülmesi, budama artıklarının 

bahçeden atılmayarak malç olarak bahçeye serilmesi gibi uygulamalar tavsiye edilmektedir. Bu uygulamalar 

aynı zamanda toprak ve su korunmasında da etkili olurken; toprağı güneşin ve rüzgarın olumsuz etkisinden 

korur, toprağın çatlamasını, yağmur damlalarının etkisi ile toprağın balçıklaşmasını önlemektedir. Bu 

uygulamalar toprağın yapısını düzelterek kök gelişmesi için uygun ortam hazırlamaktadırlar. Diğer yandan 

belirli zaman aralıklarında toprağın çapalanması toprağın havalandırılmasını sağlayacaktır. Bütün bu 

uygulamalar verim artırıcı önlemler arasında değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Verim, çiftlik gübresi, organik çay, malçlama 

 PRODUCTIVE APPLICATIONS IN ORGANIC TEA PRODUCTION 

  
Abstract 

The tea plant intensively needs to get nitrogen from the soil. For the increase in productivity, besides the 

nitrogenous fertilization, many cultural applications can also be efficient.  By the reason of supporting the 

sufficient organic fertilizer (such as compost, farm manure and green manure), which provide the nutrients like 

potassium and nitrogen in organic farming, is mostly difficult , the productivity substantially decreases. For this 

reason, the importance of barnyard and green manure, the straw cuttings of tea fields, the leaves of the forest 

trees, fertilizing the plants by remains of grasses and the like plant materials that have been grown in accordance 

with this purpose, laying the mulch that is made by remains of pruning out the cropfield instead of junking them 

and the like applications are recommended at the cultivators. While these applications are effective for soil and 

water conservation; at the same time, they protect the soil from the negative impacts of the sun and wind and 

they prevent the cracking of soil and the sulling of the soil due to the raindrops. By straightening the structure of 

the soil, these applications create a suitable condition for the plants’ root development. On the other hand, hoeing 

the soil periodically, will provide a good ventilation for the soil. All these applications are considered among the 

productive measures.   

Keywords: Productivity, farm manure, organic tea, mulching. 

GİRİŞ 

Çay bitkisinin büyüyüp geliştiği ve ürün verdiği toprakların içerdikleri bitki besin 

elementleri çeşitli sebeplerle kaybolmaktadır. Çay bitkisi, gereksinim duyduğu besin 

elementlerinin büyük bir bölümünü toprak altı organları (kökleri) ve bir bölümünü de toprak 

üstü organları (yaprak, dal ve gövdeleri) ile alır. Çay bitkisinden her yıl hasat edilen çay 

yaprakları, bitkiye yapılan budama ve toprağa atılan diğer atıklar sebebiyle mikro ve makro 

bitki besin elementleri topraktan kaldırılır (Kaçar ve Katkat, 2007). Bunun bir sonucu olarak 

bu topraklar bitki besin elementlerince yoksullaşır ve verim güçleri azalır. Yapılan 

araştırmalar 1,3 ton kuru çay ile bir hektar çay toprağından 60 kg N, 11 kg P2O5 ve 36 kg 

K2O’nun topraktan kaldırıldığı saptanmıştır (Kaçar, 2010).  

Çay topraklarının verimli olması ve verim güçlerinin korunması çeşitli şekillerde 

topraktan kaybolan bitki besin elementlerinin toprağa geri verilmesi ile mümkündür. Bitki 

besin elementlerini yitiren çay toprakları zaman içerisinde yoksullaşır ve yozlaşır (Kaçar, 

2010). 
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Çaylıklarda Gübreleme ve Önemi 

Verim gücünün korunması, nitelikli ve bol ürün alınabilmesi için bir takım maddelerin 

çay topraklarına uygulanması gerekir. İşte toprağa uygulanan çeşitli maddeler gübre olarak 

adlandırılır. Gübre değişik şekillerde tanımlanmıştır. Adolf Mayer’in tanımı en çok beğenilmiş 

ve benimsenmiştir. Adolf Mayer’e göre ‘’Kültür topraklarının verim gücünü yükseltmek, 

ürünün nitelik vericiliğini arttırmak amacıyla uygulanan maddelere gübre ve gübrenin 

uygulanma işine de gübreleme’’  denir. Gübreleme temelde iki amaçla gerçekleştirilir. 

Bunlardan biri toprağın bitki besin elementlerince zenginleştirilmesi, öteki ise bitkilerin iyi 

şekilde gelişmelerini sağlamak için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden uygun 

duruma getirilerek, verim gücünün arttırılmasıdır. Gübreleme için her türlü koşulda 

uygulanabilecek ve çay bitkisinde en yüksek yararı sağlayabilecek bir gübre henüz 

üretilmemiştir (Kaçar, 2010). Bu nedenle çay bitkisinde toprak ve iklim koşullarına bağlı 

olarak gübre çeşitlerinin ve uygulanma tekniklerinin farklı olacağı unutulmamalıdır. 

Gübre, çay tarımının dayanağı ve çay üretimin en önemli unsurlarından biri, belki de 

birincisidir. Gübrenin önemi Türk çiftçileri tarafından çok önceleri anlaşılmış durumdadır. 

Türk çaylıklarının normal olarak 3 yılda bir ahır gübresiyle gübrelenmesi yeterli olabilir 

(Şekil 1). Nitekim, Kaçar (2012)’ın bildirdiğine göre, Omori ve Sugimoto (1980), çaylığa 1, 

3, 5 ve 7 ton/da sığır gübresi ve 0.2, 1, 2 ve 3 ton/da tavuk gübresi vermek suretiyle yaptıkları 

araştırmada en iyi sonucun bir dekar çaylığa uygulanan 3 ton sığır ya da 1 ton tavuk 

gübresiyle alındığını saptamışlardır. 

 

 
Şekil 1. Çürütülmüş çay atıkları organik gübre olarak kullanılmaktadır. 

 

Felsefi bir yaklaşımla doğada Yaradanın dışında hiçbir varlığın almadan sürekli 

vermesi beklenemez. Bu kural çay toprakları için de geçerlidir. Hiçbir şey vermeden çay 

topraklarından sürekli ürün alınması soyguncu tarım olarak isimlendirilir. Verim gücünün 

korunması, nitelikli ve bol ürün alınabilmesi için bir takım maddelerin çay topraklarına 

uygulanması gerekir (Kaçar ve Katkat, 2007).  “Gübreyi saç, çuvalı aç.”  ‘’Gübresiz ağaç, 

avucunu havaya aç.’’ ‘’ Gübresiz çayır, ondan ne hayır.’’gibi çok sayıda halk kültürümüzde 

gübre ile ilgili deyimler oluşmuştur (Kaçar, 2010).  

Çay bitkisi yoğun şekilde azot alımına ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle bitkiler 

kimyasal gübreler dışında yeterince azot alabileceği organik gübrelerle de desteklenmelidir. 

Organik çay tarımında kimyasal gübreleri kullanamayacağınıza göre organik ve azotça 

zengin gübreler üretmelisiniz. Çay tarım alanlarında çok sayıda yeşil gübrelere 

ulaşabilirsiniz. Eğrelti otu başta olmak üzere, ağaç yaprakları, bol miktarda yeşil aksamlı 

bitkileri çay bahçelerinin hemen yanlarından tedarik edebilir, bunları organik çay 

bahçelerimiz için yeşil gübre kaynağı olarak değerlendirebiliriz (Anonim, 2012). 

 

Organik Gübreler ve Önemi 

Ürün için gerekli olan, özellikle azot ve potasyum gibi besinleri karşılayan yeterli 

miktarda organik gübreyi (kompost, çiftlik gübresi ve yeşil gübre gibi) sağlamak çoğunlukla 
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güç olduğundan, verim belirli bir miktar düşmektedir. Çay üreticilerimizin kendi imkânları ile 

hazırladıkları çiftlik gübreleri ve yeşil gübreler önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak, 

sertifikalı organik gübre üreticilerinin yaklaşımları da dikkatlice izlenmelidir.  

Bölgede tedarik edilebilecek yeni sertifikalı ticari organik gübreler üreticilerin hizmetine 

sunulmaya başlanmıştır (Şekil 2,3). Çeşitli üniversitelerin AR-GE çalışmaları bölgemizde 

halka ulaşmış durumdadır. Bu çalışmalar dışında ahır gübreleri ve çürütülmüş çay atıkları 

organik gübre kapsamında kullanılabilir nitelikte kabul edilmektedir (Anonim, 2012).  

 

  
Şekil 2,3. Çayda sıvı organik gübrelerin uygulanması. 

 

Organik Gübre Materyalleri 

Organik gübre materyalleri olarak ahır gübresi, çay ve bitki artıkları 

değerlendirilmektedir. Organik gübre kapsamında ilk sırada ahır (çiftlik) gübresi gelmektedir. 

Çayın gübrelenmesinde kullanılan çiftlik gübrelerin etkilerini şöyle özetlenebilir;  

 Toprağın su kapasitesini artırır. 
 Su geçirgenliğini olumlu yönde etkiler. 
 Suyun toprak yüzeyinden akmasına, buharlaşmasına ve verimli toprağın taşınıp 

götürülmesine engel olur. 

 Kumlu topraklarda, toprak parçacıklarını birbirlerine bağlar. 
 Killi topraklarda parçacıklar arasındaki bağı gevşeterek kök gelişmesi için daha uygun 

ortam hazırlar. 

 Toprak havalanmasına olumlu etki yapar. 
 Parçalanması sonucu oluşan karbondioksit ve organik asitler bitki besin maddelerini 

bitkiye yarayışlı hale getirir. 

 Toprak sıcaklığını bitki gelişmesi için uygun duruma getirir. 
 Toprak mikroorganizmalarının üzerinde de olumlu etki yaparak, toprakta biyolojik 

değişmelerin hızını artırır.  

Ahır gübresinin etkisi, giderek azalarak, etkisi 3-4 yıl sürer (Anonim, 2015). 

 

Çay topraklarına verilecek ahır gübresi miktarını eldeki imkanlar ile işletmeden elde 

edilen gübre miktarı sınırlar. Amaç, imkanlar elverdiğince daha fazla çay alanlarına ahır 

gübresi vermektir. Genelde çay toprağına verilecek ahır gübresi miktarını toprağın organik 

madde kapsamı ile toprak tekstürü öncelikle etkiler. Örneğin organik maddece yoksun çay 

topraklarına göreceli olarak daha fazla ahır gübresi verilmelidir. Özdeş şekilde organik 

maddece yoksun hafif tekstürlü çay topraklarına ağır tekstürlü çay topraklarına oranla daha 

fazla ahır gübresi verilmeli; ayrıca hafif tekstürlü çay topraklarına ahır gübresinin bir değil 

birkaç kez verilmesi yeğlenmelidir (Kaçar, 2010). 
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Çaylığa taşınan ahır gübresinin zaman yitirilmeden düzgün bir şekilde serilip toprakla 

karıştırılması gerekir. Kimi üreticilerin yaptığı gibi ahır gübresinin öbekler şeklinde çay 

bahçesinde bırakılması sonucu gübreden önemli düzeyde kayıplar ortaya çıkar. Çaylığa 

taşınan ahır gübresi öbekler şeklinde ya da toprak yüzeyine serildikten sonra kısa bir süre dahi 

bırakılacak olsa kuruma, donma ve rüzgarın etkisiyle önemli düzeyde kayıp görülür. Çaylığa 

düzgün şekilde serilen gübre çapa kullanılarak toprakla karıştırılmalıdır. Çapa derinliği 5 

cm’yi geçmemelidir. Derin çapalama toprak yüzeyine yakın çay bitkisinin aktif köklerinin 

zedelenmesine neden olabilir. Gübrenin toprakla karıştırılmasında özellikle yüzeysel köklerin 

zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

 

Malçlama 

Daha önce de belirtildiği gibi, malçlama için çeşitli bitki materyali başarılı şekilde 

kullanılmaktadır. Bu arada budama artıklarından geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Yüzeysel 

malçlama bir kez yapıldıktan sonra uzun süre ikinci bir malçlamaya gereksinme 

duyulmayabilir. Kimi ülkelerde yüzeysel malçlama için belli çayır bitkileri yetiştirilmekte ve 

hasat edilerek kullanılmaktadır. Kuşkusuz malçlama için üretici bir ön yatırıma ihtiyaç 

duyacaktır. Ancak malçlama ile sağlanan ve yukarıda özetlenen yararlar sonucu yatırım 

giderleri fazlasıyla karşılanabilecektir (Kaçar, 2010). 

Malçlama ile yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde edilmiştir.  Nitekim, Aono 

ve ark (1974) 10 yıl süren denemelerinde, saman malçı ile polietilen malçını, çayın gelişmesi 

üzerine etkileri yönünden karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar saman malçının toprağın fiziksel 

ve kimyasal özelliklerini iyileştirdiğini, kimi zaman zararlı olabilecek düzeyde fazla su 

tutulduğunu, her iki tip malçın yabani otların gelişmesini olumsuz yönde etkileyerek toprak 

sıcaklığını iyi şekilde ayarladıklarını belirlemişlerdir. Çay yaprağının bitki besin maddeleri 

kapsamına malçın etkilerini araştıran Tolhurst (1973) ise, malçın özellikle çay yaprağının K 

içeriğini kimi durumlarda da N ve P içeriklerini artırdığını belirlemişlerdir. Boodoo ve 

Ovvadally (1981) gelişmiş çaylıklarda dekara 1,5 ton hesabıyla budama artıklarını ve çay 

artıklarını malç olarak kullanmışlardır. Araştırmacılar malç olarak kullanılan budama 

artıklarının ve çay artıklarının çay yaprağı ürünü miktarını sırasıyla %7,6 ve %2,2 düzeyinde 

artırdığını saptamışlardır. Dutta ve Sharma (1966) ise malç olarak kullanılan budama 

artıklarının, çay yaprağı ürününü %34 artırdığını belirlemişlerdir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Çayda budama atıklarının malç olarak kullanılması. 

 

Bitki Atıkları 

Bitki artıkları ile çay alanlarının yüzeysel olarak örtülmesi gübreleme olarak kabul 

edilir. Zira, çaylıkların bitki artıkları ile örtülmesi, toprak ve su korunmasında etkili olur. 

Organik gübre olarak, bitki artıklarının yanında sap ve saman karışımı, orman ağaçlarının 
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yaprakları, özel olarak bu amaç için yetiştirilmiş ot be benzeri bitki materyalleri de 

kullanılabilir. 

93/5096 ve ekli kararnameler gereği zorunlu olarak uygulanan, güncel olarak 1/10 

oranındaki budama atıkları organik gübre kaynağı olarak kullanılabilmektedir (Anonim, 

2012). Çayın budanması ile birlikte bir dekarda yaklaşık 2,5 ton bitki artığı üretilebilmektedir. 

Budama artıklarının çay bahçesinden atılmayarak, yine budanmış çay bahçesine ince 

kıyılarak, serilmesi organik gübre ikamesi açısından önemsenmesi gerekir. Bu materyaller 

toprağı güneşin ve rüzgârın olumsuz etkisinden korur, toprağın çatlamasını önlediği gibi, 

yağmur damlalarının etkisi ile toprağın balçıklaşmasına da mani olur. Toprak yapısını 

düzelterek kök gelişmesi için uygun ortam hazırlar. Bunlara ilaveten, çapalama (toprağın 

havalandırılması) gibi kültürel uygulamalar verim artırıcı önlemler arasında 

değerlendirilmektedir (Kaçar, 2010). 

Sonuç olarak, çay bitkisi topraktan önemli miktarda bitki besin elementi kaldırmakta 

ve besin elementi tüketimine bağlı olarak verim de etkilenmektedir. Organik yetiştiricilikte 

topraktan kaldırılan besin elementinin aynı şekilde organik kaynaklara bağlı olarak toprağa 

verilmesi gerekir. Bunları ahır (çiftlik) gübresi, yeşil gübre, çay artıkları, çay fabrikasında 

çaya işlenmeyen çay çöpü (çay artıkları), sap-saman, ağaç ve bitki yaprakları, özel olarak 

yetiştirilen bitki artıkları olup, bunlardan gübre olarak yararlanılmaktadır. Aynı şekilde, çay 

budama artıklarının malç olarak kullanılması ve belli zaman dilimlerinde toprağın 

çapalanması (Şekil 5) gibi ilave kültürel uygulamalarla verimin dolayısıyla bitki besin 

elementlerinden yararlanma düzeyinin artırılması yoluna gidilmektedir., 

 

 
Şekil 5. Çay bahçelerinin çapalanması. 
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE ORGANİK BADEM 

YETİŞTİRME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

İbrahim BAKTIR,  Ahmet AKER 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Haspolat, K.K.T.C. 

Özet 

Anavatanı Akdeniz Havzası ve doğusu olan badem, Purunus dulcis, sert kabuklu meyveler içerisinde 

önemli bir yere sahiptir. Badem insan beslenmesi açısından çok değerlidir. Çok sayıda yararlı minerali ve 

vitamini içermektedir. Badem uzun süre sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilir. Kıbrıs badem yetiştiriciliği 

açısından önemli bir adadır. Badem yetiştiriciliğinin en önde gelen sorunlarından birisi olan ilkbahar geç donları 

Kıbrıs’ta ender olarak görülür. Ancak, badem iç kurdu (Eurytoma amygdali) dünyanın birçok ülkesinde olduğu 

gibi Kıbrıs’ta da badem meyvelerine zarar vermektedir. Badem iç kurdunun meyvelere yapmış olduğu zarar 

bazen %40’ı geçmektedir.  

Bu araştırma Kıbrıs’ın Boğaz Bölgesinde bulunan 22 yaşındaki 40 dönümlük badem bahçesinde 

yürütülmektedir. Bahçede ağırlıklı olarak yabancı orijinli badem çeşitleri bulunmaktadır. Mevcut çeşitlerin 

çoğunluğu ince kabuklu olduğundan badem iç kurdu zararına maruz kalmaktadır. Ancak, adada yıllardır badem 

iç kurduna karşı yeterli önlemler alınmamaktadır. Kıbrıs badem popülâsyonu ve varyasyonu açısından zengindir. 

Adada badem iç kurduna karşı daha dayanıklı bireylerin varlığı önemli bir avantaj kabul edilmektedir.. 

Bu araştırmanın temel amacı; deneme bahçesindeki badem iç kurdu zararının boyutlarının çeşitler bazında 

saptanması, kaybın ekonomik analizlerinin yapılması ve aynı zamanda normalden daha erken çiçek açan ve 

gelişen erkenci bireylerin seleksiyon yöntemi ile belirlenmesi, badem iç kurduna karşı dayanıklılıklarının tespit 

edilmesi ve mevcut badem bahçelerinde çeşit değiştirme çalışmalarının başlatılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: KKTC, organik yetiştiricilik, badem, badem iç kurdu, Eurytoma amygdali 

A RESEARCH ON POSSIBILITIES OF ORGANIC ALMOND  

PRODUCTION IN NORTH CYPRUS 

 
Abstract 

Almond (Prunus dulcis) is a hard shell fruit which is  native to the Mediterranean Basin and to the 

regions eastwards. Almond is a very important nut for human nutrition since it contains a number of beneficial 

minerals and vitamins. It can be stored for a long period of time in ideal conditions. Early spring frost damage is 

the most important problem of almond production in many countries,  a phenomenon which  rearly occurs in 

Cyprus. In all regions where almonds grow the almond fruit wasp (Eurytoma amygdali) is a very destructive 

pest. It is widespread in many regions including Cyprus. Its damage to fruits goes  up to 40% and even more in 

many years. 

This research has been run on 40 dekar almond orchard located on Boğaz Region nearby Nicosia. The 

trees in the orchard are about 22 years old and majorty of them are foreign originated ones. Soft shell varieties 

take the biggest share in the orchard and they are the most succeptible to wasp damages. Unfortunately, almost 

no precautions has been taken to combat with the wasp on an island-wide basis. On the other hand, Cyprus is 

quite rich in native almond varieties which can be very diverse. Early flowering hard-shell local almonds are 

quite immune to the fruit wasp as their fruits harden before the hatching of the fruit wasp making it impossible 

for the larvae to dig through the shell to the kernel.. This is a great advantage for selecting desired varieties. 

The main aim of this research is to determine the extent of the wasp damages to almonds on the selected 

plot and to determine the extent of the damage done by this pest in economic terms. A further aim of this 

research is to identify some early flowering hard-shell almonds that are locally available and pave the way for an 

eventual comprison between the “native” varieties and imported ones. The ultimate purpose is to encourage local 

almond growers to change present varieties to resistant ones by grafting early flowering hard-shell almonds on 

them and to provide economically superior and more pest resistent alternative varieties to present and potential 

organic almond growers. 

 

GIRIŞ 

Kıbrıs ana karaya yakın önemli bir adadır. Türkiye’ye 65 km uzaklıktaki Akdeniz’in 3. 

büyük adası olan Kıbrıs’ta tam anlamı ile Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Kıbrıs, 

Türkiye’nin dışında Mısır, Suriye, Filistin ve İsrail’e de yakın olması nedeniyle tarih boyunca 
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birçok medeniyete beşiklik etmiş, istilalara uğramış stratejik öneme sahip önemli bir adadır. 

Kıbrıs Adası çok yönlü olarak bu önemini hala korumaktadır. 

Akdeniz iklimine sahip olması ve farklı medeniyetlerin beşiği konumunda bulunması 

adaya tarımsal açıdan da ayrı bir konum kazandırmıştır. Fauna ve florasının zenginliği bunun 

en somut kanıtıdır. Adanın kuzeyindeki Beş Parmak dağları denize paralel olarak 

uzandığından dağların güneyinde yer alan Meserya ovasına kısmi step havası vermektedir. 

Adanın güney –batı kesimindeki Trodos dağlarının yüksekliği 1950 m ye ulaşmaktadır. 

Kıbrıs’ın dağlık ve aynı zamanda ovalık bir topografik yapı sergilemesi tarımsal faaliyetler 

açısından da çeşitliliğin temelini oluşturmaktadır. Adada geleneksel olarak turunçgil ve arpa-

buğday üretimi yapılmaktadır. Ancak Kıbrıs’ın subtropik iklim kuşağında yer alması ve aynı 

zamanda ılıman iklim bitkilerinin yetiştiriciliğine müsait olması geleneksel olarak yetiştirilen 

tarımsal ürünlerin dışında çok sayıda kültür bitkisinin yetişmesine da olanak sağlamaktadır. 

Badem de söz konusu önemli bitkilerinden birisidir. 

Badem (Prunus dulcis (Mill.) D. A.) anavatanı Akdeniz Havzası olan ılıman-subtropik 

karakterli sert kabuklu, çok besleyici bir meyvedir. Türkiye’de Toros Dağlarının güney 

bakılarında doğal olarak yetişmektedir. Benzer şekilde Kıbrıs’ta da dağlık arazilerde, kireçli 

yamaçlarda, yol ve bahçe kenarlarında, bahçe aralarında, Girne sahillerinde olduğu gibi 

zeytinliklerin arasında kendiliğinden yetişmekte veya hobi amaçlı olarak yetiştirilmektedir. 

Kıbrıs’ta kapama badem bahçesi yok denecek kadar azdır. Oysa Kıbrıs’ta çok geniş bir badem 

pupulasyonu ve varyasyonu bulunmaktadır. Erenköy, Girne sahilleri, Beşparmak dağlarının 

her iki yamacı, Boğaz ve çevresi, İskele, Güzelyurt, Gazi Mağusa çevreleri ve Karpaz 

bölgesinde çok sayıda badem ağacı bulunmaktadır. Hatta adanın kuzey- orta kesimlerinde 

tohumdan çıkan badem fidanları neredeyse istilacı bitki durumundadır (Viney, 1994). Mevcut 

doğal bademlerin önemli bir kısmının tohumları acıdır. Adadaki bademlerin neredeyse 

tamamı erken çiçek açar, sert kabuklu ve verimi düşüktür. Bademlerde döllenme sorunu 

(uyuşmazlık) olmasına rağmen dölleyici çeşit kullanımı yok denecek kadar azdır, hatta hiç 

yoktur denebilir. Bademlerin en önemli sorunu olan ilkbahar geç donu zararı Kıbrıs’ta 

neredeyse pek görülmez. Ne var ki, Kıbrıs’ta badem yetiştiriciliğinin en başta gelen iki 

sorunu; yeterli suyun bulunmaması ve badem iç kurdu zararıdır. 

Kıbrıs Adasında kültür bitkisi olarak bademe günümüzde yeterince önem verilmese de 

bademin Kıbrıs’ın tarihi ile neredeyse özdeşleştiği bilinmektedir. Arkeolojik kalıntılardan 

elde edilen bilgilere göre bademin adadaki geçmişi milattan önce 3000 yıllarına 

dayanmaktadır. Bunun en somut örneklerinden birisini Girne Kalesi içerisindeki Müzede 

görmek mümkündür. Kıbrıs Adasının öz bitkisi olmasına rağmen adada badem 

yetiştiriciliğine yönelik bugüne kadar elle tutulur bir çalışma yapılmamıştır. Oysa badem 

yüksek sıcaklığa, kuraklığa ve de kirece dayanıklı bir ağaçtır, diğer bir ifade ile Kıbrıs için 

son derece uygundur. Kıbrıs’ın ekolojik yapısı ile bademin istekleri arasında çok sıkı bir 

doğrusal benzerlik bulunmaktadır. Biraz sulama ve biraz da kültürel işlemlerle badem Kıbrıs 

mutfağına ve ekonomisine artı değer katacak bitkilerin başında gelmektedir. Zaten yıllardır 

bademin Kıbrıs mutfağında ayrıcalıklı bir yeri de vardır. 

Bu araştırmanın temel amacı; badem iç kurduna karşı dayanıklı olduğu varsayılan 

Kıbrıs’taki doğal populasyon içerisindeki erkenci bireylerin selekte edilmesi ve aynı zamanda 

dış yurtlu erkenci çeşitlerin de devreye sokulmasıdır. Seçilen çeşitlerin verim ve kalite 

yönünden incelenmesi de bu araştırmasının hedefleri arasındadır. Deneme sürsince iki yıl 
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hariç hiçbir şekilde insektisit kullanılmamış ve de kullanılmayacaktır. Denemenin sonunda 

üretme ait maliyet analizleri yapılmış ve yapılmaya da devam edilecektir. 

 

LITERATÜR  

Botanik özellikleri açısından badem drupe (eriksi) bir meyvedir. Mezokarp kısmının 

kuruyarak derimsi bir yapı sergilemesi nedeniyle badem sert kabuklu meyveler içerisinde 

değerlendirilir. Badem, gülgiller (Rosaceae) familyasının önemli bir cinsidir. Latincesi uzun 

yıllar Prunus amygdalus Batsch. olarak kabul edilen bademin bu bilimsel ismi Prunus dulci 

Miller olarak değiştirilmiştir. Ancak, her iki ismin de kullanımı hala yaygındır.  

Dünyada 40 kadar badem cinsinin olduğu bildirilmektedir. Söz konusu cinslerin büyük 

çoğunluğunun tohumu acıdır ve dolayısıyla meyvecilik açısından önemli olarak kabul 

edilmemektedir (Kester ve Gradziel, 1996). Acı bademler birçok yerde kültür çeşitleri için 

anaç olarak kullanılmaktadır. Acı bademler aynı zamanda içerdiği prunasin ve amygdalin gibi 

biyokimyasal maddeler nedeniyle eczacılık ve tıp başta olmak üzere kimya sanayinin çeşitli 

dallarlında kullanılmaktadır. Kabuğundan da kaliteli sunta elde edilmektedir. 

Bademin dünyada çok geniş yayılma alanı bulunmaktadır. Akdeniz Havzasının doğal 

bitkisi olmasına rağmen Hindistan ve Çin’den Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayılmıştır. 

Badem üretiminde ABD açık ara önde gitmektedir. ABD’nin yıllık badem üretimi 2010 yılı 

verilerine göre 1.413.800 tondur. ABD’yi sırasıyla İspanya, İran, Fas ve İtalya takip 

etmektedir (FAO, 2010). Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının 2010 verilerine göre 

K.K.T.C.’nin yıllık ortalama badem üretimi ise 433 tondur. Kıbrıs’ta bademlerde verim 

oldukça düşüktür. Verim düşüklüğünün en önemli nedenlerinin başında kültürel işlemlerin 

yeterince yapılmaması,  susuzluk ve badem iç kurdu zararı gelmektedir.  

Badem iç kurdu ile mücadelede bazı ülkelerde yapıldığı gibi mekanik ve kültürel 

yöntemlerin ön planda tutulduğu bilinmektedir. Bunların başında da sonbaharda kurtlu 

bademlerin toplanarak imha edilmesi gelmektedir. Bugüne kadar böcek ilaçlarıyla yapılan 

mücadelelerden istenen sonuçlar alınamamıştır. Badem iç kurduna karşı tam anlamıyla etkili 

olan bir ilaç da yoktur. Burada erken çiçek açan çeşitlerin kullanılması ve kurtlu meyvelerin 

hasat sonrası imha edilmesi esas alınmalıdır (Menjelos ve Atjemis, 1970; Barut, 2007).  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma arazisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde Göçerler 

Köyü/Girne’de bulunmaktadır. Deneme alanı Lefkoşa/Girne otoyoluna 4 km mesafede, Boğaz 

Bölgesindedir. Deneme arazisinin bulunduğu yer badem populasyonunun yoğun olduğu bölge 

içerisindedir. Deneme arazisi  Beş Parmak Dağlarının güney bakısında, eğimli ve kısmen 

taşlıktır. Toplam 40 dekarlık alanın 20 dekarı kapama badem bahçesidir. KKTC’de kapama 

badem bahçesi nerdeyse hiç yoktur.  

Bademlerin tamamı yerli  çöğürler üzerine aşılıdır. Dikim aralığı arazinin topoğrafik 

yapısına göre değişmekle birlikte 7x7 m dir. Dikimler genelde daha önce yapılan teraslara 

üzerine gerçekleştirirlmiştir.  İlk dikimlere 1984 yılında başlandı ve takip eden yıllarda yeni 

ilaveler yapıldı. 1984 yılında yerli badem tohumları ekildi ve 1988 yılında da KKTC Tarım 

Bakanlığının ilgili dairesinin önerileri doğrultusunda 220 adet çöğür üzerine İspanyol çeşidi 

Bertina aşılaması gerçekleştiridi. Dört yıl sonra ortalama 2 m boyundaki genç ağaçlardan ağaç 

başına 6 kg ve 4 m boyundakilerden ise 14 kg kabuklu ürün alındı. Bahçede sulama sistemi 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

127 

 

olmadığından hiçbir şekilde sulama yapılmadı ve halen de yapılmamaktadır.  Arazinin toprak 

yapısı taşlı, killi ve organik maddece fakirdir. 

1994 ve 1997 yıllarında badem iç kurdu zararı nedeniyle %80’den fazla ürün kaybı 

oldu. Badem iç kurdu zararı daha sonraki yıllarda da devam etti. Bunun üzerine 1998 yılında 

erken çiçek açan  sert kabuklu yerli tiplerden 50 adet yeni badem dikildi. 50 yeni bitkinin 

%50’si acı tohumlu çıktı ve acı tohumlu ağaçlar çevirme aşısı yapılarak tatlı tohumlulara 

dönüştürüldü. 1999 yılındaki aşırı kuraklıktan dolayı yeni dikimlerde büyüme ve gelişme 

olumsuz yönde etkilendi, fakat hiçbirisi kurumadı. Buna karşın İspanyol çeşidi Bertina’nın 

160 tanesi tamamen kurudu. Dipten süren yerli çöğürlerden en sağlıklı olanları ağaç başına bir 

adet kalacak şekilde bırakılarak diğerleri kesildi. Yeterli büyüklüğe gelen sürgünler üzerine 

yine yerli tiplerden alınan aşı gözleri aktarıldı. Yerli bademlerin verimleri Bertina’ya göre 

oldukça düşük oldu. 

Badem iç kurdu zararı nedeniyle 1996 yılından itibaren 5 yıl süreyle ilaçlı mücadeleye 

geçildi. İlaç seçimi ve kullanımı Tarım Dairesinin önerileri doğrultusunda yapıldı. İlaçlamalar 

sineklerin çıkış dönemi takip edilerek 21 gün arayla 3 kez tekrarlandı. İlaçlamada dönüşümlü 

olarak 3 farklı ilaç kullanıldı. Yapılan ilaçlı mücadeleden de istenilen sonuç elde edilemediği 

için 2001 yılından itibaren ilaçlı mücadeleye son verildi. Her yıl düzenli olarak kurtlu 

meyveler toplanarak imha edildi. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Badem Kıbrıs için çok önemli bir meyve türüdür. Badem ağırlıklı olarak Lefkoşa, 

Girne  ve Gazi Mağusa ilçelerinde yetişmektedir. Adada önemli sayılabilecek düzeyde badem 

populasyonu ve varyasyonu bulunmaktadır.  Bugüne kadar bademle ilgili olarak KKTC’de 

ciddi anlamda bir araştırma yapılmamıştır. Dünyada yapılan araştırmalar ise ağırlıklı olarak 

ilk bahar geç donlarının yapmış olduğu ekonomik zarar nedeniyle geççi çeşit elde etmeye 

yönelik olmuştur. Ayrıca toplam verim, randıman, kalite, aşı uyuşmazlığı, döllenme, kendine 

verimlilik, kurağa dayanıklılık, ince kabukluluk, çift meyve oranının düşüklüğü, hasat 

kolaylığı, adaptasyon, hastalık ve zararlılara dayanıklılık konularında da çok sayıda çalışma 

yapılmıştır (Dokuzoğuz ve ark., 1968; Bayrak, 2009). Kıbrıs badem yetiştiriciliğinin 

öncelikleri arasında ilk sırayı badem iç kurdu ile mücadele almaktadır. Badem iç kurduna 

karşı entegre mücadele yapılmadığı sürece başarılı olunamıyacağı görülmüştür. Badem iç 

kurduna karşı dayanıklı çeşit de tam anlamı ile bugüne kadar elde edilememiştir. Kıbrıs’ta 

ilkbahar geç donları pek görülmediğinden badem iç kurdu zararını ortadan kaldırmak veya en 

aza indirebilmek için erken çiçek açan tiplerin veya çeşitlerin kullanılması önemlidir. Organik 

badem yetiştiriciliğinde badem iç kurdu eski meyvelerden çıkana kadar yeni meyvelerin dış 

kabuklarının sertleşmesi önemlidir. Böylece sineklerin yumurtalarını yeni meyvelere 

bırakamalarının engellenmesi veya zorlaştırılması sağlanabilmektedir. Bu araştırmada adaya 

özgü yerli badem tiplerinin çoğunluğunun set kabuklu ve bunların önemli bir kısmının da 

erken çiçek açtığı saptanmıştır. 

Geçen 29 yıl içerisinde badem iç kurduna karşı 5 yıl ilaçlı mücadele yapılmış ve 

olumlu sonuç elde edilememiştir. Badem iç kurduna karşı ilaçlı mücadele etmekle etmemek 

arasında önemli bir fark da bulunamamıştır. Sonuçta bu önemli zararlıya karşı ilaçlı 

mücadelenenin yararlı olmadığı saptanmıştır. Aynı zamanda erken çiçek açan yerli tiplerde 

badem iç kurdu zararının yok denecek kadar az olduğu saptanmıştır. Yerli badem tiplerinin 
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başta gelen sorunu ise sert kabuklu olması ve verim düşüklüğüdür. Yerli bademlerin verimleri 

İspanyol çeşidi Bertina’ya göre %50’den daha az olmuştur. 

Yapılan organik badem yetiştiriciliğinde 2015 yılı itibariyle dekar başına gelir gider 

analizi de yapılmıştır. Yapılan analize göre kültürel işlemler, mazot, yağ, yıllık traktör 

amortismanı, emlak vergisi ve işçilik için 1024.00 TL harcanmış ve toplam gelir ise 1700.00 

TL olmuştur. Bu maliyete görünmeyen giderlerle diğer giderler dahil edilmemiştir. Acı 

bademlerin piyasası olmadığı için satışı yapılamamıştır. 

 

SONUÇ 

Kıbrıs için önemli olan badem konusunda Avrupa Birliği veya hükümet destekli 

kapsamlı yeni projeler yapılmalıdır. Bu konuda bazı hazırlılklara başlanmıştır. Adadaki 

mevcut badem populasyonu içerisinden ciddi anlamda bir seleksiyon çalışmasının gerekli 

olduğu görülmektedir.  Ayrıca  Ne Plus Ultra gibi erken çiçek açan yabancı çeşitler 

denenmeli, ümit var olanlarla en kısa zamanda yeni bahçeler tesis edilmeli ve eski bahçelerde 

de çeşit değiştirmeye gidilmelidir. Kıbrıs’ta daha önce kapsamlı bir şekilde turunçgillerde 

çeşit değiştirme projesi uygulanmıştır. Kıbrıs’taki bademlerde görülen verim düşüklüğünün 

en önemli nedenlerinden birisi de hiç sulama yapılmamasıdır. Yakında Türkiye’den gelecek 

suyun ada tarımına olumlu katkılar yapacağı bir gerçektir. Yeni kapama badem bahçelerinin 

uygun ve verimli çeşitlerle ve başta sulama sistemi olmak üzere daha planlı olarak tesis 

edilmesi ve yetiştiriciliğin organik tarım kuralları içerisinde gerçekleştirilmesi bu 

araştırrmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma  devam etmektedir. 
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KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL MEYVE 

TÜRLERİ, BUNLARIN TANITILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Turan KARADENİZ
1
 

1
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü/Ordu 

Özet 

Karadeniz bölgesi, sahip olduğu iklim ve toprak yapısı ile subtropik iklim meyvelerinden soğuk iklim 

meyvelerine kadar geniş bir yelpazede meyve türlerinin yetişme imkanı bulduğu bir bölgedir. Karadeniz bölgesi 

bu özelliği nedeniyle kültür çeşitleri ve mahalli çeşitler yanında henüz kültüre alınmamış birçok meyve türlerinin 

de yetişmesine imkan vermektedir. Henüz kültüre alınmamış bu meyve türlerinin ülkemiz meyve yetiştiriciliğine 

kazandırılması önemli görülmektedir. Bölgede kendiliğinden yetişmekte olan kocayemiş, karayemiş, kara 

hurma, çalı çileği, kızılcık, muşmula, dağ çileği, dut, gilebor, böğürtlen, ahududu, kuş üvezi, alıç, kadın tuzluğu 

gibi bu ve buna benzer meyve türleri yöresel olarak değerlendirilmektedir. Bu meyve türleri üzerinde yürütülen 

ve yürütülecek olan ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilecek yeni çeşitler ile ülkemiz meyveciliğine önemli 

katkılar sağlanacak, kapama bahçeler kurularak, bu meyve türlerinin içerdiği vitamin, mineral ve besin içeriği ile 

sağlıklı yaşama destek verilecek, sofralarda çeşni arayışı içinde olanlara farklı lezzetler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal meyveler, yerel meyveler, sağlıklı yaşam, mahalli çeşitler 

SOME TYPES OF NATURAL FRUIT GROWING BLACK SEA  

REGION, THEIR IDENTIFICATION AND EVALUATION 

Abstract 

The Black Sea region, with its climate and soil structure is a region with a wide range of facilities found 

in fruit growing species of subtropical climate to the cold climate fruit fruit. The Black Sea region next to this 

property because of cultivars and local varieties yet also allows the growth of many types of fruit have the 

culture. Yet the culture of our country have this kind of fruit It is important to gain the fruit cultivation. Arbutus 

being grows spontaneously in the area, laurel, black palm, bush berries, cranberries, medlar, wild strawberry, 

mulberry, wind qelder rose, blackberries, raspberries, bird rowan, receiver, Common barberry and similar types 

of fruit, such as salt shakers are considered local. This fruit species carried on and developed as a result of 

improvement works to be carried out new varieties will provide an important contribution to fruit our country, 

closing establishing gardens, vitamins contained in these fruit species, minerals and will be healthier life support 

with nutritional content, to those in flavor quest for meals will be served a variety of tastes. 

Keywords: organic fruits, local fruits, healthy living, local varieties 

GİRİŞ 

Değişik iklim ve toprak yapısı ile Karadeniz bölgesi ülkemizde yetiştirilen çoğu 

meyve türlerinin doğal olarak veya kültüre alınarak yetiştiği bir bölgedir. Karadeniz bölgesi 

bu avantajlı yönü ile  zengin bir meyve çeşitliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginlik 

içerisinde henüz kültüre alınmamış birçok meyve türü ve mahalli çeşitlerin ekonomik yöndün 

değerlendirilemediği, lokal pazarlarda veya ev ihtiyacına yönelik kısıtlı bir tüketimde 

değerlendirildiği ifade edilebilir. Bu meyve türlerinin üzerinde devam eden ve ileride 

yürütülecek ıslah çalışmaları muhtemelen ülkemiz meyveciliğine yeni çeşitlerin 

kazandırılmasına katkı yapacaktır. Henüz kültüre alınmamış bu meyve türlerinin zengin 

vitamin, mineral ve besin içeriği ile sağlıklı yaşama destek verilecek ve sofralarda çeşni 

arayışı içinde olanlara da farklı lezzetler sunacak olması önemli gözükmektedir. 

 

Karadeniz Bölgesinde Yetişmekte Olan Bazı Meyve Türleri 

Ahududu 

Latince adı: Rubus idaeus L. 
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İngilizce adı: Raspberry bush. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege, Marmara, Karadeniz bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Ahududu ağaç çileği, dağ çileği, zimavula 

ve sultan böğürtleni olarak ta tanınır. Haziran, Temmuz ayları arasında beyazımtırak renkli 

çiçekler açan, 30-150 cm boyunda, çok senelik, dikenli, çalı görünüşünde bir bitkidir. Dağlık 

mıntıkaların orman ve korularında rastlanılır. Gövdesi dallı, dikenli ve yatıktır. Yaprakları 3-5 

parçalı, sivri uçlu, yaprak sapı kıvrık dikenlidir. Çiçekler genellikle dalların ucunda 5-10 

çiçekli salkım halindedir. Meyvesi etli ve bir çok eriksi tipli meyvelerin bir araya gelmesiyle 

meydana gelmiş, küre biçiminde, kırmızı renkli ve güzel kokuludur. Meyveleri Temmuz ve 

Ağustos aylarında olgunlaşır. Bir çok çeşitleri bulunmaktadır. Meyve, çiçek ve yaprağı 

kullanılmaktadır. Meyvesi taze olarak yenir veya kurutularak değerlendirilir. Ahududu, şurup, 

meyve suyu ve konsantre yapımında kullanılmaktadır. Reçel, marmelat, jöle ve şekerleme 

sanayinde, özellikle kendine özgü güzel kokuları ile önemli bir meyve türü durumundadır. 

Meyveler tamamen olgunlaştıktan sonra toplanır. Yapraklarında tanen, meyvelerinde ise 

organik asitler (elma asidi, limon asidi vb.), pektin, uçucu ve sabit yağlar, Ca, demir, C 

vitamini, karoten, B1, B2 ve PP vitaminleri, bolca glikoz, früktoz ve sakaroz bulunmaktadır. 

Tohumlarında % 14.6 düzeyinde uçucu yağ bulunmaktadır. 

 

Alıç 

Latince adı: Crataegus orientalis, Crataegus azarolus  

İngilizce adı: Quick, Hawthorn, Black thorn. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu bölgeleri. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Halk arasında yemşen veya ekşi muşmula 

olarak da bilinmektedir. 3-4 m yükseklikte, Nisan, Mayıs aylarında çiçek açan,   dikenli, 

kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Yaprakları ters yumurta şeklinde olup, kenarları düz 

olmayıp, testere dişli gibi ve dibe kadar 3-5 parçalıdır. Meyveleri, 6-10 mm çapında, 1-3 

tohumlu, küçük muşmulaya benzer, meyve kabuğu sarı, pembe veya kırmızı, içi sarı renkli 

olup, hafif ekşimsi lezzetli, meyveleri yenilmektedir.  Çiçekleri pembemsi beyaz ve kuvvetli 

kokuludur. Unlu bir tada sahip olan bu meyveler çanak yapraklarıyla çevrilmiştir. Bitkinin 

bütünü açık bir biçimde acı bademi andıran bir kokuya sahiptir. Çalılık, çit, koruluk ve orman 

kenarlarında rastlanılır. Bahçelerde kuşlardan korunmak amacıyla çit olarak da 

yetiştirilmektedir. Çiçekler tamamen açılmadan, meyveleri ve ağacın kabukları ise sonbaharda 

toplanıp kurutularak değerlendirilir. Meyve ve çiçeklerinde flavonoidler, vitaminler (özellikle 

C vitamini), saponin, organik asitler, eter yağı ve şekerler başta olmak üzere birçok faydalı 

maddeler bulunmaktadır. Alıç ağacının yaprak, çiçek ve meyveleri Orta Çağdan beri özellikle 

kalp destekleyici ve kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalize etmek için 

kullanılmaktadır. Her biri, bitkiye çok güçlü antioksidant özellikler veren flavonoid 

(flavanlar) bileşikleri açısından oldukça zengindir. Alıç, kalp-damar sistemi (cardiovascular 

system) üzerinde pozitif etkiler gösteren 3 grup ana bileşik içerir. Bu bileşikler; triterpenoid 

saponinler (triterpenoid saponins), aminler (amines) ve flavanlar (flavonoids) ’ dır. Alıç’ ın 

antioksidant etkisi, serbest radikal oluşumunu engelleyerek (inhibe ederek) kalbin tümünü 

olumlu yönde etkilemektedir. Avrupalı araştırmacılar, bu bitkinin kalp ve beyne olan kan 

http://www.bitkisel-tedavi.com/superantioksidan.htm#a1
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akışını artırdığını, kalbi düzensiz atışlara (kalp ritim bozukluğu) karşı koruduğunu, kalbin 

kasılma gücünü artırdığını ve kan basıncını (tansiyon) dengelediğini göstermişlerdir.  

 

Böğürtlen  

Latince adı: Rubus fruticosus L. 

İngilizce adı: Bramble, blackberry. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara Bölgesi, Batı Anadolu ve Doğu Karadeniz. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Tilki üzümü, avat, büldürgen, karamama, 

gürüzüm olarak da bilinmektedir. Haziran-Eylül ayları arasında, beyazımsı veya pembemsi  

renkli çiçekler açan, yüksek boylu, çok yıllık, dikenli ve çalı görünümünde bir bitkidir. 

Ekilmeyen yerlerde, çit, yol ve hendek kenarlarında bol miktarda bulunur. Çiçekler dalların 

ucunda toplanmıştır. Meyve, birçok meyvelerin bir araya gelmesiyle meydana gelmiş küre 

biçiminde bir birleşik meyvedir. Rengi önce yeşil, sonra kırmızı ve daha sonra olgunlukta 

siyahımtıraktır. Kullanılan kısımları, yaprak, çiçek ve meyveleridir. Yapraklar bitki çiçek 

açmadan toplanır ve gölgede kurutulur. Böğürtlen meyve, sürgün ve yaprakları antioksidan, C 

vitamini, tanen ve organik asitlerce çok zengindir.  Yapraklarında % 13-14 antikor maddeler, 

sürgün ve yapraklarında 271 mg C vitamini, köklerinde % 0.03 alkoloitler, % 0.05 glikozitler, 

% 11-12 pirokallol antikor maddeler, % 6.2 katranlı maddeler ve % 1-2 muhtelif asitler 

bulunmaktadır. Olgunlaşmamış meyveleri ve meyve suyu şeker hastalığına çok iyi 

gelmektedir. Kurtulmuş meyvelerinden ve yapraklarından hazırlanan çay soğuk algınlığında 

terletici etki yapar. Kurutulmuş böğürtlen meyveleri ve yaprakları çay gibi demlenip içilecek 

olursa, kas gevşemesine ve göğüs ağrılarına iyi gelmektedir. Böğürtlen meyve, yaprak ve 

sürgünleri kanserojen maddelerin etkisini azaltmaktadır.  

 

Çalı Çileği   

Latince adı: Vaccinium myrtillus L. 

İngilizce adı: Bluberry. 

Familyası: Ericaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Uludağ ve Trabzon çevreleri. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Dağların humusça zengin ve gölgeli 

yerlerini seven, 30-50 cm, yüksekliğinde kışın yapraklarını döken bodur bir ağaççıktır. Yeşil 

renkli sürgünler dört köşeli, yapraklar yumurta biçiminde, sivri uçlu, kısa saplıdır ve kenarları 

dişlidir. Çiçekleri soluk pembe renkli, yaprakların koltuklarında teker teker bulunur. Sapları 

uzun olup, Mayıs’ta çiçeklenir. Meyveler 7-8 mm çapında, küre şeklinde, koyu mavi dumanlı 

ve tatlıdır. Meyvelerinden ve yapraklarından istifade edilir. Ülkemizde çay üzümü, ligarba, 

kaskanaka, çera, morsivit, mahabak, ayı üzümü, çalı süpürgesi olarak da bilinmektedir. 

Meyvelerinde organik asitler (elma, limon, tartarik asit), şeker, pektin, tanen, A ve C 

vitaminleri bulunur. Vücutta biyoaktif madde olarak kullanılan polifenoller, aktokyaninler, 

flavanoller ve tanenlerce zengindir. Pektin içeriği yüksektir. Yapraklarından arbutin ve tanen 

elde edilir. Çalı çileği meyve olarak tüketildiği gibi şerbeti de yapılarak, içecek olarak 

değerlendirilmektedir. Meyveleri kuvvet vericidir. İshale karşı kullanılmakta olup 

antiseptiktir. Dizanteri hastalığına karşı çok iyi bir ilaçtır. Meyveleri mikrop öldürücüdür. 

Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşımaktadır, adet sancısını 
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azaltıp, düzene sokmaktadır, idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir. 

Çalı çileği, kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive etmekte olup, anti kanserojen ve 

antioksidan özelliğe sahiptir. Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar. Taze olarak 

yenildiğinde kanı temizler. Besleyici olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür. 

Bağırsak metabolizmasını düzenleyen lif bakımından zengindir. Kalp krizi riskini azaltır. Kan 

şekerini ve kolesterolü düşürür. HIV virüsünün tekrarlanmasını azaltır. Damar elastikliğini, 

gözlerin geçirgenliğini ve gece görüş kabiliyetini artırır.  

 

Dağ Çileği  

Latince adı: Fragaria vesca L. 

İngilizce adı: Strawberry. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Çileğin kök, yaprak ve meyveleri 

kullanılmaktadır. Çileğin meyvelerinde şeker, pektin, organik asitler, aromatik maddeler ve C 

vitamini bulunur. Çilek lifli besinler arasında önemli bir yer tutar. Çileğin taze toplanmış 

meyveleri çok yararlı bir meyve, meyvelerinden elde edilen şerbet diyet içeceği, perhizlilerin 

içebileceği çok faydalı bir içecektir. Diyabetli hastalar, çileğe şeker ilave etmemek şartıyla bu 

meyveyi bol bol yiyebilirler. Bolca içerdiği A vitamini nedeniyle gözün kuvvetini artırır. 

Ayrıca bol miktarda potasyum içermektedir. Çilek yüksek tansiyon ve kolesterolü düşüren 

maddeler içermektedir.  

 

Dut 

Latince adı: Morus alba L., Morus nigra L. 

İngilizce adı: Mulberry tree. 

Familyası: Moraceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün Anadolu. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Meyveleri beyaz ve siyah renklidir. 

Şurubu, meyveleri, ve yaprakları kullanılır. Beyaz dutun meyveleri tatlı olup yenir ve C 

vitamini ihtiva eder. Daha çok yaprakları ipek böcekçiliğinde kullanılır. Karadut 

meyvelerinde şeker, organik asitler (satrik, malik vs.), müsilaj, tanen, boya maddesi (siyanin), 

pektin ve C vitamini bulunmaktadır. Dut meyvesi, dut pekmezi, dut hoşafı ve reçeli kalp 

zayıflığının tedavisinde, mide-bağırsak hastalığının tedavisinde son derece faydalıdır. Guatr 

hastalığına iyi gelir. Siyah dut kan yapar, böbreklerin yağını besler, boğaz şişkinliğine, çiçek 

ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir, mideyi ve bağırsakları güçlendirir, idrarı söktürücü etki 

yapar.  

 

Frenk Üzümü  

Latince adı: Ribes rubrum L., Ribes nigrum L., Ribes grassularia L. 

İngilizce adı: Currant. 

Familyası: Saxifragaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen bütün bölgeler. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Ülkemizde Bektaşi üzümü olarak da 

bilinmektedir. Meyvesi için yetiştirilirse de daha çok çevre düzenlemelerinde süs çalısı ve çit 
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bitkisi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu kışın yaprağını döken, bazıları herdem 

yeşil olan bodur çalılardır. Kökleri saçak şeklinde, dalları zayıftır. Her sene dipten yeni 

sürgünler meydana getirir. Meyveleri küçük salkımlar halindedir. Meyveler yuvarlak ve çok 

parlak, ufak ve kırmızıdır. Tadı mayhoştur. Kabukları yarı saydam olup, meyvenin 

içerisindeki çekirdekler dıştan görünebilir. Yaprakları el şeklinde olan frenk üzümünün 

meyveleri mayhoş ve tatlı olup, genç sürgünler üzerinde oluşurlar. Frenk üzümü daha çok 

şurubu yapılarak kullanılır. İçeriğinde organik asitler vardır. Frenk üzümünden pelte, meyve 

suyu, reçel yapılmaktadır.  

 

Gilebor  

Latince adı: Viburnum opulus L. 

İngilizce adı: Wind qelder rose. 

Familyası: Caprifoliaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı, İç, Kuzey ve Doğu Anadolu Bölgeleri. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Kartopu, Gileboru, Geleboru olarak da 

bilinmekte ve park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Mayıs-Haziran 

aylarında, beyaz renkli çiçekler açan bir ağaççıktır. Daha çok hendek kenarlarında, sulak 

yerlerde yayılış gösterir. Gövdeleri çok dallı ve tüysüzdür. Yaprakçıklar genellikle üç parçalı, 

karşılıklı ve saplıdır. Olgun meyve kırmızı renkli ve küre şeklindedir. Gilebor meyvelerinin 

kabuklarında reçine, valerian asidi, şekerler, tanen ve organik asitler bulunmaktadır. Olgun 

meyvelerin sıkılması ile elde edilen usare içecek olarak kullanılmaktadır. Meyveleri 

vitaminler, mineraller ve diğer bioaktif maddeler içermektedir. Norveç ve İsveç’te unlu 

mamullere katılmaktadır. Kanada’da jöle benzeri tatlı yapımında kullanılmaktadır.  

 

Kızılcık 

Latince adı: Cornus mas L. 

İngilizce adı: Cornelian cherry. 

Familyası: Cornaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Anadolu’da Kiren, Güren, Zuhal olarak 

da bilinmektedir. Meyvelerinden yapılan ezme Kiren ekşisi olarak isimlendirilmektedir. 

Kızılcığın gövde kabukları ve meyveleri kullanılır. Meyvelerinde şekerler, müsilaj ve organik 

asitler, kabuklarında ise reçineli maddeler,  tanen ve müsilaj bulunmaktadır. Kızılcık 

meyvelerinden ezme, marmelat, reçel, meyve suyu yapılmaktadır. Kızılcık meyvesinde % 25 

kuru madde, % 11 organik asitler, pektin, A, B ve C vitaminleri, Ca, P, Mg ve Fe 

bulunmaktadır. Portakala göre yaklaşık iki kat daha fazla C vitamini içermektedir. 

Karbonhidratları glikoz, früktoz ve sakarozlar oluşturmaktadır. Halk dilinde türkülere konu 

olmuş kızılcık, güzel Anadolu’muzun zengin meyve folklorü içerisinde güzide bir meyvesidir. 

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün 

önemini ne güzel belirtmiştir. Yıllardır farmakologların ilgisini çekmiş olan kızılcık, reçel, 

pestil, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir hammadde durumundadır. 

Kızılcık insan sağlığı bakımından çok önemli etkilere sahiptir. Meyve suyu serinletici ve ateş 

düşürücü bir etkiye sahiptir. Meyvede organik asitlerden malik asit, sitrik asit ayrıca müsilaj 

ve şekerler bulunur. Mayhoş ve sulu olan meyveleri % 7-9 oranında şeker ihtiva eder. 
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Vitamin C içeriği bakımından oldukça zengin bir meyve türüdür. 97.4 - 120.4 mg/100 g 

vitamin C içerir. Bu değer 43mg/100 g C vitamini içeren portakalın yaklaşık üç katıdır. 

Meyveleri suda haşlanarak kabızlık giderici olarak kullanılır. Etkili ve zararsız bir kabızlık 

gidericidir. Taze meyve ve meyve suyu şeker hastalığında, sıtma, ishal ve dizanteri 

vakalarında oldukça etkilidir. Kızılcık meyvesi veya şırası safrayı temizler, mideye kuvvet 

verir, karaciğer zafiyetine, kalın bağırsak iltihaplarına şifalı gelir.  

 

Muşmula   

Latince adı: Mespilus germanica. 

İngilizce adı: Medlar. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Kuzey Anadolu ve Marmara Bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Anadolu’da Döngel ve Beşbıyık olarak ta 

bilinmektedir. 2-3 m yükseklikte, eğri büğrü gövdeli, dikenli,  çalı veya ağaççık olup, beyaz 

veya pembe  çiçekli bir bitkidir. Kışın yapraklarını döker. Meyveleri yuvarlak veya oval, 

esmer, genellikle 5 çekirdekli, sertken buruktur. Yumuşayınca yeme olgunluğuna gelir. 

Muşmula meyvesinde çeşitli şekerler, organik asitler, pektin maddeleri, C vitamini ve karoten 

bulunmaktadır. Bağırsak hastalıklarında iyi bir kabız düzenleyicisidir, bağırsakların iyi 

çalışmasını sağlar. Meyveleri suda pişirilip demlendikten sonra şekerle içilecek olursa, ishal 

ve dizanteri hastalıklarına iyi gelmektedir. Muşmulanın meyveleri rahim iltihaplarına, böbrek 

hastalıklarına, mide-bağırsak hastalıklarına, bağırsak iltihaplarına şifalı gelmekte, gaz giderici 

olarak faydalı olmaktadır. Muşmula mideyi kuvvetlendirir, kan dolaşımını düzenler, sinirleri 

güçlendirir. Muşmula ana karnındaki ceninin düşmesini önlemekte, lumbago ve nikrise şifalı 

gelmektedir. 

 

Şekerciboyası 

Latince adı: Phytolaccae americana L, P. decandrae L. 

İngilizce adı: Pokeweed  

Familyası: Phytolaccaceae 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya, Karadeniz kıyıları ve Toros dağlarında yaygın olarak 

yetişmektedir. Rutubetli ve serin yerleri sever. Şerbet boyası, Acımur (Giresun), Dünyagüzeli 

(Rize) olarak da bilinmektedir. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Haziran-Eylül ayları arasında beyaz veya 

yeşilimsi çiçekler açan, 1-2 m yüksekliğinde, çıplak, gövdesi genellikle kırmızımtırak renkli 

olup, çok yıllık bir bitkidir.  Yapraklar saplı, tam, çıplak ve yeşil  renklidir. Meyve 

kırmızımtırak-siyah  renkli ve bir nohut büyüklüğündedir. Meyveler boyar madde olarak 

kullanılmaktadır. Şekerleme sanayinde boyama maksadıyla da yararlanılmaktadır. Ticarette 

meyvelerinin kırmız (Grana Kermes) yerine satıldığı  da bilinmektedir. Meyveleri sabit yağ, 

şekerler, tanen, mum, anthocyan sınıfı bir boya,  köklerde ise zamk ve saponin bulunur. 

Sindirim sistemini tahriş ederek kusturucu ve ishal yapıcı olarak etkiler. Şekerciboyasının 

kökleri sonbaharda topraktan sökülüp, suyla yıkanarak temizlenir.  

 

Kocayemiş  

Latince adı: Arbutus unedo L. 
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İngilizce adı: Arbutus, Strawberry tree. 

Familyası: Ericaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Eylül – Mart aylarında çiçek açan, 1-3 m 

yükseklikte boylanan, herdem yeşil bir ağaççıktır. Gençken tüylü olan kızılımsı kahverengi 

dallar üzerindeki yapraklar tüysüz, kenarları testere dişli, uçları sivri ve derimsi bir ayaya 

sahiptir. Çiçekler beyaz renkli, uç kısımları yeşilimsi, salkım durumları halinde 

toplanmışlardır. Meyveleri küre biçiminde, 1-2 cm çapında, yüzeyi pürtüklü, önceleri 

yeşilimsi, olgunlukta ateş kırmızısı, pembe veya portakal renginde ve kokuludur. Anadolu’da 

dal çileği, çilek ağacı, enderek, sandal ağacı olarak ta tanınmaktadır. Yaprakları ve meyveleri 

kullanılır. Yapraklarda tanen, sakaroz, arbutin, methy larbutin, urson vardır. Meyvelerinde % 

14 şeker, % 150-280 mg gibi yüksek düzeyde C vitamini ve tanen bulunmaktadır. Köklerinde 

tanen vardır. Yaprakları kabız edici ve idrar yolları antiseptiği olarak, meyveleri yemiş olarak 

kullanılır. Meyveleri taze olarak tüketilebileceği gibi, hem meyve hem de yaprakları 

kurutularak değerlendirilmektedir.  

 

Kuş Üvezi  

Latince adı: Sorbus domestica L. , Sorbus aucuparia L. 

İngilizce adı: Service tree. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara ve Karadeniz Bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Boyu 5-10 m olan, bazen renkli çiçekler 

açan ve kışın yaprağını döken bir türdür. Yaprakları 7 ile 11 çift yaprakçığa parçalanmış, 

meyveleri küre veya armut şeklinde, yeşilimsi sarı veya kırmızımsı-esmer renkli olup, buruk 

lezzetlidir. Meyvelerine üvez yumrutu da denilmektedir. Meyveleri olgunlaştığı zaman yenir. 

Kuş üvezi kuş üzümü olarak da tanınmaktadır.  Meyveleri tanen, uçucu yağlar, renk 

maddeleri, sorbit, sorbin asit, askorbik asit, limon asidi ve bol şeker içermektedir. 

Yapraklarında da tanen bulunmaktadır. Sorbit maddesi karaciğeri güçlendirir, safrayı uyarır, 

karaciğer ve şeker hastalarına şekersiz olarak hazırlanan marmelatları faydalı olmaktadır. 

Yapraklarının % 2’lik infüsyonunun da şeker hastalığına şifalı geldiği kaydedilmektedir. 

Marmelatları ilkbahar yorgunluğuna ve soğuk algınlığına çok iyi gelmektedir. Taze 

meyvelerinde parasorbil asit bulunduğundan ishal yapar, kurutulmuş veya kaynatılmış 

meyvelerinde parasorbil asit kaybolduğundan ve bol miktarda tanen ve pektin içerdiklerinden 

ishal kesici olarak etki yapar. Gargarası ses kısıklığına iyi gelmekte, kompostosu, marmeladı, 

reçeli ve çayı yapılarak değerlendirilmektedir.  

 

Kadın Tuzluğu 

Latince adı: Berberis vulgaris L. 

İngilizce adı: Common barberry. 

Familyası: Berberidceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: İstanbul ve Trakya’da, değişik bir tipi de Doğu Karadeniz 

bölgesinde yetişir. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Kadın tuzluğu, ekşimen, karamuk, 

garamık, sarı çalı, zibike, diken üzümü, kızamık isimleriyle de tanınmaktadır. Anavatanı 
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Kuzey Afrika’dır. Kafkasya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir sahada yetişir. Mayıs-Haziran 

ayları arasında, sarı renkli ve kokulu çiçekler açan, 1-3 m boyunda, dikenli ve çalı 

görünüşünde,  seyrek ormanlarda yetişen bir ağaçtır. Yaprakları kısa saplı, derimsi, kenarları 

batıcı ve dişlidir. Kısa sürgünlerin altında, boyları yaprakların yarısı kadar olan 3 parçalı 

dikenler bulunur. Meyveleri 2-3 tohumlu, uzunca, oval şekilli, ateş kırmızısı renkte ve ekşi 

lezzetlidir. Kökü acı, yaprakları ve meyvesi tatlıdır. Meyvelerinde bol miktarda C vitamini 

vardır. Bitkinin kök, kabuk, yaprak ve meyveleri kullanılır. Meyvelerinde elma ve limon 

asitleri, antikor maddeleri, karotinoitler vardır. Kökleri %1.5 berberin alkaloiti içerir. 

Kabuklarında % 0.5 berberin, % 1.5 antikor maddeleri, % 1.1 katran bulunur. Yapraklarında 

% 0.2 berberin alkoloiti, % 2.6 pirokatehin isimli antikor, % 5.2 katran, % 2.8 organik asitler 

(elma, limon) bulunur. Kuvvetli bir antiseptiktir. Kök ve yapraklarından birçok alkaloit elde 

edilir. Meyvelerinden şurup ve reçel yapılmaktadır. Kökler kuvvet verici, damar daraltıcı, 

safra söktürücü ve müshil olarak kullanılmaktadır. Meyvelerinden reçel ve şerbet yapılmakta, 

kurutulmuş meyvelerinden de çay yapılarak yararlanılmaktadır. 

 

Karahurma 

Latince adı: Diospyros lotus  

İngilizce adı: Lotus pulm 

Familyası: Ebenaceae 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Kuzey Anadolu bölgesinde yetişmektedir. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Hurma eriği, yahudi hurması olarak da 

bilinmektedir. Kullanılan kısmı meyve, çiçek ve odunudur. Basit yapraklı, kırmızımsı ya da 

yeşilimsi beyaz çiçeklidir. 10-15 m yüksekliğinde bir ağaçtır. Meyveleri mavimsi mor renkli, 

yuvarlak, yaklaşık fındık büyüklüğündedir. Meyveleri kurutularak, pekmez veya reçel 

yapılarak tüketilmektedir. Halk hekimliğinde odunu dekoksiyon (%2) halinde 

kullanılmaktadır. Karahurma peklik verici özelliklidir.   

 

Karayemiş  

Latince adı: Prunus laurocerasus.  

İngilizce adı: Cherry laurel. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara ve Kuzey Anadolu Bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Nisan-Mayıs aylarında küçük ve beyaz 

renkli çiçek açan, yapraklarını dökmeyip herdem yeşil olan, rutubetli ve gölgeli yerlerde 

yetişen,  6 m yüksekliğe kadar boylanan hem meyve hem de süs bitkisi olarak kullanılan bir 

ağaçtır. Çiçekleri 30-35 tanesi bir arada olup gruplar şeklinde, meyveleri kiraz görünüşünde, 1 

cm çapında, parlak, koyu kırmızı, siyah veya kırmızı-krem rengindedir. Laz kirazı, Gürcü 

kirazı, hintkirazı ve taflan olarak  da bilinir. Karayemişin olgun meyveleri taze veya 

kurutularak tüketilmektedir. Taze yapraklarında tanen, şeker, kalsiyum oksalat ve prülaurasin 

isimli bir glikozit vardır. Karayemiş meyveleri mineral maddeler bakımından çok zengindir. 

Dünyada daha ziyade süs bitkisi olarak tanınan Karayemiş, Karadeniz Bölgesinde meyve 

olarak bilinmektedir. Bu bölgede “taflan” diye de adlandırılmakta ve genel olarak meyveleri 

taze halde tüketilmektedir. Ayrıca salamura yapılarak ve kurutularak da 

değerlendirilmektedir. Karayemiş yapraklarının destilasyonu ile eczacılıkta kullanılan Aqua 
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laurocerasi ya da Laurocerasin elde edilir. Bu madde ile yapılan ilaçlar öksürük kesici olarak 

ve antispazmik olarak kullanılır. Yine yaprak, çiçek ve meyveleri, muhtelif hastalıkların 

tedavisi için eczacılıkta geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Diğer yandan değişik budama 

yöntemleriyle, istenilen şekle sokulabilmesi özelliğiyle ile de park ve bahçelerde kullanılan 

değerli bir süs bitkisidir. 

 

Mahlep 

Latince adı: Prunus mahaleb L. 

İngilizce adı: Mahlep. 

Familyası: Rosaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: İç Karadeniz bölgesi, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi, 

Tokat, Amasya, Çorum, Mardin. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Anadolu’da İdris olarak da bilinmektedir. 

Mahlebin çiçek, yaprak ve meyvesinden yararlanılmaktadır. Meyvelerinin jölesi, pestili, 

şekerlemesi yapılmaktadır. Halk arasında en çok tohumları kullanılmaktadır. Kuvvet verici ve 

şeker hastalığını giderici olarak kullanılmasının yanında, kurutulup toz haline getirilen 

tohumları kurabiye, muhallebi ve hamurlu yiyeceklere koku vermek amacıyla 

kullanılmaktadır. Mahlep tohumları % 27-40 yağ ve % 39 oleostearin asidi (kumarin) 

içermektedir. Oleostearin asidi içeren mahlep yağı, boya ve vernik sanayisi için de önemlidir. 

Dalları da kumarin içermektedir. 

 

Tavşan Kirazı 

Latince adı: Ruscus aculeatus L., Ruscus hypoglossum L.  

İngilizce adı: Butcher's broom. 

Familyası: Liliaceae. 

Türkiye’de yetiştiği yerler: Kuzey ve Batı Anadolu, Trakya  ve Akdeniz bölgesi. 

Bitkisel özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanımı: Anadolu‘da tavşan memesi, Yalova 

mercanı, zirmek ve fare dikeni olarak da bilinmektedir. 20-50 cm boylanmakta, kışın 

yapraklarını dökmeyen, eylül-nisan ayları arasında yeşilimsi veya açık pembemsi çiçekler 

açan, çok yıllık, yaprak biçimindeki dalları olan, sert ve batıcı ve çalı görünüşünde, ormanlık 

ve dağlık bölgelerde yayılış gösteren bir bitkidir. Yapraklar oval şekilde, sivri uçlu, koyu yeşil 

renkli olup serttir. Kökleri uçucu yağ ve saponinlerce zengindir. Meyveler küre biçiminde, 

kırmızı renklidir. Tavşan kirazı, tipik olarak, devamlı devreden bacak rahatsızlıkları, hemoroit 

tedavisi, kan pıhtılaşması ve tromboz riskini azaltmada sıkça kullanılmaktadır. Haricen 

kullanıldığında, romatizma ve mafsal iltihaplarına bağlı olan ağrı ve şişkinlikleri azaltmak 

için faydalıdır. Olgun dallar kasap kütüklerinin üzerini temizlemek için kullanılır. Genç 

sürgünler bazen gıda olarak da yenebilir. Eskiden üriner problemlerin tedavisinde idrar 

söktürmek için kullanılmıştır. Akdeniz ülkelerinin sağlıkçıları, rizomlarını birçok ızdırap 

verici hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır. Yüzyıllardır idrar tıkanıklığı ve peklikten 

kaynaklanan ağrıları ferahlatmak için kullanılmaktadır. Ritin gibi  flovonoidlerce zengin olan 

tavşan kirazı, dolaşım sistemindeki kılcal damar ve damar sertliğinin düzene girmesini 

destekler.  
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Sonuç olarak, Karadeniz Bölgesi, zengin meyve tür ve çeşitlerinin bulunduğu Şile’den 

Hopa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu bölgede şimdiye kadar 

yürütülen ve bundan sonra da yürütülmeye devam edilecek ıslah ve tanıtıma yönelik 

çalışmalar hem bu meyvelerin kimlik kazanmasını sağlayacak hem de ülkemiz meyveciliği 

önemli kazanımlar ele edecektir. Karadeniz Bölgesinde yetişmekte olan önemli meyve 

türlerinin meyve resimleri Şekil 1-18 arasında verilmiştir. 

 

    
1     2     3 

    
4     5   6 

   
7     8    9 

   
10     11    12 
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13     14   15 

    
  16   17    18 

Şekil 1-  Karahurma, 2-Dağçileği, 3- Tavşankirazı, 4- Mahlep, 5- Frenküzümü, 6- Böğürtlen,  

7- Çalıçileği, 8-Muşmula, 9- Kadıntuzluğu, 10- Kızılcık, 11- Kuş üzümü, 12- Alıç,  

13- Şekerciboyası, 14- Dut, 15- Kocayemiş, 16- Ahududu, 17- Gileboru, 18- Karayemiş 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 

Özet 

Doğu Karadeniz Bölgesi topoğrafik zenginliğiyle dikkat çeken ve bu yönüyle oluşan farklı 

mikroklimalarla çeşitli ürünleri yetiştirme potansiyeline sahip olan bir bölgedir. Bölgenin eğimli yapısı, tarım 

işletmelerinin arazi varlıklarının az olması, tarım alanında yaşayan genç nüfusun azalması gibi faktörler tarımsal 

üretimde zorluklar oluşturmaktadır. Ancak, bölge insanının çalışma arzusu ve tarımı sevmesi bu zorlukları 

aşmada en büyük güvenceyi oluşturmaktadır. Bölgede, organik tarım yapmak kolay olmakla birlikte bu konunun 

kişiler bazında değil de bölge içinde alanlar bazında yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi halde, küçük 

çaplı olacak ve üretim mahallinde kalacak ürünlerin, ekonomik getirisi düşük olacak ve bu durum üreticinin 

organik üretim sisteminden uzaklaşmasına da neden olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, Doğu Karadeniz, Çevre 

EFFECT OF ENVIRONMENTAL IN TRANSITION  

HORTICULTURE ORGANIC AGRICULTURE OF THE EASTERN  

BLACK SEA REGION 

 
Abstract 

Eastern Black Sea Region is a region which has variety of yields growing potential with different 

microclimates area this direction formed and topographical remarkable richness. Sloping land of the region, the 

less land size of agricultural enterprise, factors such as the decline of the young population in agriculture is 

creating difficulties for agricultural production. However, the working human of region desire and like to 

agriculture constitute the biggest guarantee in overcoming these challenges. Although, easy make of organic 

agriculture in the region is very important of these issues not the people conducting basis in region basis of areas. 

Otherwise, will be minor yield in the local production, low economic benefit and this condition farmer cause to 

move away from organic production systems. 

Key Words: Organic agriculture, Eastern Black Sea, Environment 

1. GİRİŞ 

Türkiye, topoğrafik çeşitliliğiyle tarım ve turizm açısından önemli zenginliğe sahip bir 

ülkedir.  Türkiye’ nin göller ve adalar dahil kapladığı gerçek alan 814578 km² olmasına 

karşın, izdüşüm alanı 783562 km²’dir. Türkiye'ye ait bu iki yüzölçüm değeri arasındaki fark 

Türkiye’nin dağlık bir ülke olduğunu göstermektedir. Türkiye’de, gerçek alan ile iz düşüm 

alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz; en az olduğu 

bölgeler ise Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgeleridir (Anonim, 2015a).  

Karadeniz bölgesinde arazinin engebeli ve dağlık olması tarım alanlarının küçük ve 

çok parçalı olmasına yol açmıştır. Bu durum bölgenin özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde 

daha belirgin olarak görülmektedir. Bölgede denize paralel giden alanlar ile iç kesimlerde 

kalan alanlar arasında önemli iklim farklılıkları bulunmakta olup bu farklılıklar tarımsal 

ürünlere de yansımış bulunmaktadır. Örneğin Rize ve çevresinin bol yağışlı olması (yaklaşık 

2500 mm) ve yağışın yıl içine dağılması çay üretimi için çok uygun bir ortam 

oluşturmaktadır.   

Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümü, Gürcistan sınırından Ordu’nun 

doğusuna kadar olan alanı kapsamaktadır. Bölgede yer şekillerini Doğu Karadeniz dağları 

oluşturmaktadır. Kıyıda Rize ve Zigana dağları, iç kesimlerde ise Çimen, Mescit ve Kop 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_co%C4%9Frafyas%C4%B1
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dağları bulunmakta ve bu dağları Çoruh vadisi birbirinden ayırmaktadır. Bu alan, Karadeniz 

bölgesinin yükseltisi en fazla olan bölümüdür. Karadeniz Bölgesi genelinde yer şekilleri 

etkisiyle kıyı ile iç kesimler arasında iklim, bitki örtüsü ve ekonomik etkinlikler bakımından 

en büyük farklılıklar Doğu Karadeniz’de görülmektedir. 

Doğu Karadeniz bölgesinde tarıma elverişli alanların azlığı ve sanayinin az olması 

nedenleriyle kırsal nüfus fazladır. Doğu Karadeniz, Karadeniz bölgesi içinde tarımsal nüfus 

yoğunluğunun en fazla olan bölümü oluşturmaktadır.                                                                                 

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesinde mevcut bahçe bitkileri tarımı ile organik 

tarım potansiyelini ortaya koymak ve bahçe bitkilerinde organik tarıma geçişte etkili 

olabilecek faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

  Çalışmanın materyalini tarım istatistikleri ve bölgede yapılan çeşitli çalışmalar 

oluşturmuştur.  

  Bölge hakkındaki bilgilerimiz ile ilgili alanda yapılmış çeşitli SWOT analizi 

çalışmaları ve istatistiki verilerin birlikte değerlendirilmesi yöntemi oluşturmuştur.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Doğu Karadeniz Bölgesinin Nüfus Yapısı 

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane Rize ve Trabzon illerinden oluşan Doğu 

Karadeniz bölgesinde en fazla nüfusun Trabzon’ da olduğu bunu Giresun ve Rize’nin izlediği 

görülmektedir (Çizelge 1). 2014 yılına kadar nüfus değişimleri dikkate alınarak 2023 yılı için 

tahminler yapıldığında Gümüşhane dışında nüfus artışı olmayacağı, Trabzon ve Rize’nin 

nüfusunun sabit kalacağı diğer illerde ise nüfus azalmasının yaşanacağı öngörülmektedir.  

 

Çizelge 1. İllere göre nüfus ve yıllık ortalama artış hızları (TUİK, 2015) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bölge illerinin nüfusundaki durağanlaşma ve gerilemeler, nüfus artış hızındaki 

azalmalara ve göçlere bağlanabilir. Bölge nüfusunun korunabilmesinde en önemli etken 

tarımsal faaliyetlerdir. Bölgede tarım konusunda yapılacak her çalışma büyük önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda, bölgenin tarımsal yapısının en fazla ekonomik getirisi olan 

ürünlerle oluşturulması gerekmektedir. Bölgede, organik tarım gibi sertifikalı üretim 

sistemleri üzerinde de ağırlıklı olarak durulması önerilmektedir.      

 

3.2 Doğu Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkileri Yapısı 

Doğu Karadeniz bölgesinde 5 181 698 dekar tarım alanı bulunmakta olup bu alanının 

2 845 262. 11 dekarında bahçe bitkileri tarımı yapılmaktadır. Toplam tarım alanı içinde bahçe 

İller Nüfus Yıllık Ortalama Artış 

Hızı (%) 2014 2023 

Artvin 166 708 161 922 -2.9 

Bayburt 74 485 73 041 -3.4 

Giresun 415 248 388 546 -7.0 

Gümüşhane 136 182 139 969 3.1 

Rize 325 105 324 889 0.2 

Trabzon 760 058 758 130 0.0 
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bitkilerinin payı %54.91’ dir. Bu payda en büyük katkıyı sırasıyla Rize, Trabzon, Giresun ve 

Artvin illeri yapmaktadır (Çizelge 2).  

Çizelge 2. İllere göre tarım alanları (TUİK, 2015) 

 

İller 

Bahçe Bitkileri Alanları (da) Toplam Tarım 

Alanı (da) 

Toplamda Bahçe 

Bitkilerinin Payı 

(%) 
Meyve Sebze 

Süs 

Bitkileri  

Artvin 191 096 10 137 0.0 334 462 60.17 

Bayburt 544 6 314 0.0 1 033 267 0.66 

Giresun 1 200 433 27 394 1.30 1 617 318 75.92 

Gümüşhane 16 233 7 020 0.0 672 004 3.46 

Rize 538 808 3 312 47.81 545 898 99.32 

Trabzon 816 171 27 736 15.00 978 749 86.22 

Toplam 2 763 285 81 913 64.11 5 181 698 54.91 

 

Bölge toplam tarım alanlarının %53.33’ ü meyve ve %1.58’ i sebze yetiştiriciliğine 

tahsis edilmiştir. Meyve yetiştiriciliğinde çay ve fındık en önemli ürünleri oluşturmaktadır. 

Bölgede 64 dekarlık bir alanda da süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölgenin ana 

ürünleri meyveler olmakla birlikte sebze ve süs bitkileri gelişmeye açık sektörler olarak 

durmaktadır. 

3.3 Türkiye Organik Tarımsal Ürün Üretimindeki Gelişmeler  

Türkiye organik tarım üretiminde son 12 yıldaki gelişmeler incelendiğinde ürün sayısı 

150’ den 208’e, üretim miktarı ise 310 125 tondan 1 642 236 tona çıkmıştır. Belirtilen süre 

içinde organik üretim yaklaşık 4.5 kat artmıştır. Ülke genelinde organik üretim yapan çiftçi 

sayısı 12 428’ den 71 472’ ye çıkarken üretim alanlarında dalgalanmalar olmuştur (Çizelge 3). 

2008 yılından itibaren üretim artışı daha hızlı olmuştur.  

 

Çizelge 3. Türkiye organik tarımsal ürün üretiminde gelişmeler (TUİK, 2015) 

Yıllar Ürün 

Sayısı 

(adet) 

Çiftçi 

Sayısı 

(adet) 

Alan  

(da) 

Üretim  

(ton) 

Üretimdeki 

Değişim 

(%) 

2002 150 12 428 89 827 310 125 - 

2003 179 14 798 113 621 323 981 4.5 

2004 174 12 751 209 573 377 616 16.6 

2005 205 14 401 2 038 110 421 934 11.7 

2006 203 14 256 192 789 458 095 8.6 

2007 201 16 276 174 283 568 128 24.0 

2008 247 14 926 166 883 530 224 -6.7 

2009 212 35 565 501 641 983 715 85.5 

2010 216 42 097 5 100 330 1 343 737 36.6 

2011 225 42 460 614 618 1 659 543 23.5 

2012 204 54 635 702 909 1 750 127 5.5 

2013 213 60 797 769 014 1 620 466 -7.4 

2014 208 71 472 875 835 1 642 236 1.3 

 

Ülke genelindeki bu değişimin Doğu Karadeniz bölgesi içinde geçerli olduğu ve 

değişimin daha yavaş seyrettiği söylenebilir. Bunun nedeni olarak da arazinin az olması ile 

üretim deseni ve üretim sistemlerinde değişime ilginin az olması gösterilebilir. 
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3.4 Doğu Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkileri ve Organik Bahçe Bitkileri 

Yetiştiriciliğinin SWOT Analizleriyle Birlikte Değerlendirilmesi 

Doğu Karadeniz bölgesinde ürün çeşitliliği çok fazla değildir. Giresun-Trabzon 

hattında fındık; Artvin-Trabzon hattında ise çay ana ürünü oluşturmaktadır. Bölgenin deniz 

etkisini almayan alanlarında (iç kesimlerinde) ürün çeşitliliği artmakta ve ürün deseni 

değişmektedir. Ancak, sahil kuşağında olduğu gibi ürünler bazında kitlesel bir üretim 

görülmemektedir. Bölgenin sahil kuşağında çay ve fındık ağırlıklı sabit bir ürün deseni 

bulunurken, iç kesimlerinde ürün deseninde değişiklikler daha fazla olmaktadır. Tüm bu 

bilgiler bölgede yapılmış çeşitli çalışmalar (Özcan ve Yazıcıoğlu, 2013a; Özcan ve 

Yazıcıoğlu, 2013b) ile çay, fındık ve il bazlarında yapılan SWOT analizleriyle (Kansız ve 

ark.,  2008; Anonim, 2014; Anonim, 2015b; Anonim, 2015c) birlikte değerlendirildiğinde 

bölgenin organik bahçe bitkileri tarımına geçişinde güçlü ve zayıf yönleri aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur.   

 

Güçlü Yönler: 

Tarım dışında gelişim alanlarının sınırlı olması ve tarımın belli konularda yoğunlaşması 

Tarımla uğraşan çiftçi sayısının fazla olması 

En önemli geçim kaynağının tarım olması 

Ürün çeşitlendirme ve alternatif ürün arayışı içinde olması 

Bölge insanının tarımı çok sevmesi 

Yeni sulama yatırımları ile sulama imkânlarının sürekli gelişmesi 

Fındık ve çay üretiminde uluslararası ticaret potansiyeline sahip kuruluşların bulunması 

Kıyı kesimlerde ılıman bir iklimin hüküm sürmesi 

Bölgede birçok sebze ve meyve türünün yetişebilmesi 

Aile çiftçiliği kültürünün yaygın olması 

Tıbbi ve aromatik birçok bitki ve mantar türünün doğal koşullarda rahatlıkla yetişebilmesi 

Çay üretiminde yeterli miktarda hammadde olması ve hammaddenin fabrikalara yakın olması  

Bölge insanının çay tarımını vazgeçilmez bulması  

Bölgede çaya alternatif bir ürün olmaması  

Sağlık, eğitim, spor gibi alanlarda çay tarımının bölge ekonomisinin temeli olması  

Sektörün önemli bir istihdam kaynağının çay olması  

Ruhsatlı bir tarım olduğundan tüm bilgilerin kayıt altında olması  

Üretim, sanayi ve sektörle ilgili bilginin tek merkezde toplanmış olması  

Çay fabrikalarında üretimin çevreyi kirletmeden yapılıyor olması  

Bölgenin organik tarım potansiyelinin yüksek olması 

 

Zayıf Yönler: 

Nitelikli işgücünün bulunmaması 

Mülkiyet altyapı sorunlarının fazla olması 

Kurumsal altyapı ve personel eksikliğinin fazla olması 

Üretici örgütlenmesinin zayıf olması 

Sermayeye dayalı yatırımlar için bilgi altyapısının zayıf olması 

Tarımsal üretimin fındığa dayalı olması nedeniyle hayvancılığın gelişmemiş olması 

Arazi parsellerinin küçük ve parçalı olması 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

144 

 

Avrupa Birliği standartlarında modern işletme yapısının çok az olması 

Lisanslı depoculuk uygulamasının yapılmaması 

Makinalı tarıma elverişli arazinin çok az olması 

İnsan iş gücüne bağlı tarımın yaygın yapılması 

Tarım envanterinin ve tarımsal ürün haritasının bulunmaması 

Gelişmiş soğuk hava depoları ve frigorifik lojistik altyapısının olmaması 

Üretilen meyve-sebzelerin işleneceği fabrika ve entegre tesislerin bulunmaması 

Fındığa alternatif olarak yetiştirilebilecek ürün modelinin yetersizliği 

Pazarlama koşullarının yetersizliği 

Bilinçsiz girdi kullanımının toprak yapısını, bitki yapısını ve ürün kalitesini bozması  

İşletmelerin kaynak yetersizliği  

Üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ihracatın yetersiz olması  

Çay tarımında özel sektörde çok fazla sayıda fabrikanın olması  

Markalaşamama sorunu  

Çay atıklarının değerlendirilememesi  

Çay sektörünün gıda dışındaki sektörlere hammadde sağlayamaması  

Yaş çay üretiminde farklı rakımlarda alınan çayların farklı bir şekilde işlenememesi  

Bölge nüfusunun yaşlanması 

Sözleşmeli üretim düzeyinin düşük olması 

Ulaşım güçlükleri 

 

Fırsatlar: 

Ulaşım ağının hızla gelişmesi 

Yeni teşvik yasaları 

Bölgede yaşayanların tarımsal alanda gelişme beklentilerinin olması  

Fındık işleme tesislerinin destek kapsamına alınması 

Ekolojik Köy, Ekotarım, Ekoturizm gibi kavramların popülerliği 

Bölgesel kalkınma planlarının ve projelerinin artması 

Sulama sistemleri konusunda teknolojilerin ilerlemesi ve desteklerin artması 

Arazi toplulaştırma ve toprak reformu konularında çalışmaların olması 

Yerel ve bölgesel ürün çeşitliliğinin fazlalığı 

Sera yapımına uygun arazi ve iklim yapısının bulunması 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde çay üreten tek ülkenin Türkiye olması 

Yurt dışındaki bazı ülkelerde çay içme kültürünün hiç bilinmemesi 

Türkiye’de çay pazarının büyümekte olması 

Dünyada gazlı içeceklerden vazgeçme eğiliminde olunması 

Organik çay tarımına dönüşüm sürecinin kolay olması 

Çay bitkisinde insan sağlığına yararlı bileşenlerin bulunmasının tüketimi tetiklemesi 

İyi tarım uygulamalarının konvansiyonel üretim için kolaylık sağlanması 

Seleksiyonla kaliteli ve verimli tipleri seçebilme imkanının olması 

Türk halkının çayı sevmesi 

Bölge topraklarından biyolojik gübre yapabilme imkanının olması 

Bölge insanının sosyal yapısıyla coğrafi yapının uyum sağlaması  

Türk çayında hastalık ve zararlıların olmaması, zirai mücadele ilaçlarının kullanılmaması 
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Tehditler: 

Genç nüfusun tarım sektöründen uzaklaşması 

Bölge içerisinde oluşan sermaye birikiminin genellikle bölgede kullanılmaması 

Bölgesel gelişme politikalarının yeterli olmaması 

Tarım arazilerinin parçalanmasının engellenememesi 

Tarım arazilerinin amaç dışı ve yanlış kullanımları 

Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı 

Tarımsal pazar ve pazarlamadaki zorluklar 

Markalaşmanın yaygınlaşamaması 

Üretici kesimin, ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi olamaması 

Ulusal ve uluslararası hibe fonlarından yararlanmak için yeterli sayıda proje hazırlanmaması 

Çiftçinin ürünü elinde bekletememesi ve hemen tüccara satmak zorunda kalması 

Genç nüfusun kırsal kesimden şehirlere göç etmesi 

Tarımın profesyonel olarak yapılmayıp, ana geçim kaynağı olarak görülmemesi 

Geleneksel üretim tekniklerine olan aşırı bağımlılık 

Arazi yapısından kaynaklanan dağınık yerleşim sonucu yayım faaliyetlerin güçlüğü 

Kaçak çay 

Çaya alternatif ürünlerin tüketiminin artması 

Çay bölgesi dışında paketleme fabrikalarının kurulması 

Marka ürünlerinin taklit edilmesi durumunun artması 

Herbisit kullanımının artması 

Üreticilerin çay tarımını benimsememeye başlaması 

Çay bahçelerinde inşaatların artması 

Tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilememesi 

Çay sektöründe siyasi etkilerin fazla olması 

Üretim maliyetlerinin sürekli artması 

Denetimsiz üretim yapan fabrikaların olması 

Üreticilerin çoğunluğunun bölgede ikamet etmemesi nedeniyle kültürel faaliyetlerin 

(çapalama, gübreleme vb.) zamanında ve yeterince yapılamaması 

 

4. SONUÇ 

  Doğu Karadeniz bölgesinde organik bahçe bitkilerine geçişte belirleyici faktörler, 

insan işgücü, coğrafik yapı, pazarlama organizasyonu ve eğitim olarak görülmelidir. Bölge 

çay ve fındık tarımıyla alıştığı pazarlama kültürünü diğer tarım ürünlerinde de beklemekte bu 

durum farklı ürünlerin bölgeye girmesini zorlaştırmakta hatta engel olmaktadır. Bölgede, 

bakir alanların bulunması ve diğer bölgelere göre tarımsal girdi kullanımının az olması 

organik tarıma geçişi kolaylaştıracak niteliklerdir. Diğer yandan organik tarıma geçiş, 

bölgenin tarımsal kirleticilerle kirletilmeden kurtarılması ve temiz kalması anlamında da ayrı 

bir öneme sahiptir.   

  Bölge yapısı itibarıyla organik tarımın küçük çaplı ve bireysel işletmeler bazında 

teşvik edilmesi yerine havzalar-üretim alanları bazında teşvik edilmesi tercih edilmelidir. 

Arazisi küçük ve parçalı olan işletmelerin pazara sunabilecek yeterlilikte ürün çıkarması 

mümkün olamayacaktır. Bu durum, mahalli pazarda kalan ve ekonomik getirisi düşük olan 
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ürünlerden dolayı üreticinin organik tarım sisteminden uzaklaşmasına neden olacaktır. 

Bölgenin ana ürünleri olan çay ve fındıkta organik tarımın arttırılması yanında kivi, Trabzon 

hurması, maviyemiş, karayemiş, üzüm, ceviz, elma, armut, dut, kızılcık, kiraz, kuşburnu, 

fasulye vb. ürünlerin de organik tarım kapsamında üretilmesi teşvik edilmelidir.  

  Yöresini ve tarımı seven bölge insanının varlığı bu geçişte önemli bir avantaj 

oluşturmaktadır. Ancak, tarımsal faaliyetler ana uğraşı yerine ek gelir getiren uğraşı 

niteliğinden uzaklaşamadığı takdirde, bölgeye bir yenilik getirebilmek mümkün 

olamayacaktır. Bu nedenle, bölgede ekonomik değeri yüksek olan tarımsal ürünlerden oluşan 

üretim deseninin ve pazarlama sorunlarının çözümü içinde sertifikalı ve sözleşmeli üretim 

sistemlerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu sistemlerin içinde en başta geleni de organik 

tarım olmalıdır. 
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ORGANİK TOHUMDA KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
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ANKARA  

Özet 

Organik sebze ve tarla bitkileri tarımının geliştirilebilmesi için üreticiye genetik saflığı ve gücü yüksek 

organik tohumların ulaştırılması gerekir. Türkiye’de organik tarım yönetmeliğine göre 2002 yılından itibaren 

organik bitkisel üretimde bazı ön koşullarla organik tohum kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Oysa 

ülkemizdeki organik tohum üretiminin alt yapısı oturmamıştır.  
Burada sunulacak makalede organik sebze ve tarla bitkileri üretiminde kullanılan organik tohumlarda 

kalitenin önemi, kalite kriterleri, kaliteyi etkileyen faktörler, kaliteyi artırıcı ön uygulamalar ve tohumların 

depolanması ile ilgili bilgi verilecektir. Buna ek olarak organik sebze üretimi yapan üreticilerden alınan 

tohumlarla yürütülen araştırmanın sonuçlarına da yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Organik tohum, tohum kalitesi, çimlenme, tohum gücü 

IMPROVING ORGANIC SEED QUALITY 

 
Abstract 

To improve the organic vegetable and field crops production, it is essential to deliver the producers 

organic seeds having higher genetical purity and vigour. In Turkey, according to the Organic Agriculture 

Regulations, organic seeds usage has been made compulsory with certain preconditions in organic plant 

production. Whereas the infrastructure of organic seed production has not been settled yet in Turkey. 

In this brief, the importance of organic seed quality, quality criteria, factors effecting seed quality, seed 

treatments and seed storage will be discussed. Additionaly, the results of our research on quality of organic seeds 

collecting from the organic producer will also be included. 

Key Words: Organic seed, seed quality, germination, seed vigour 

GİRİŞ 

2002 yılından itibaren organik tarımla bitkisel üretim yaparken kullanılacak 

tohumların da organik olması koşulu zorunlu hale getirilmiştir (Anonim, 2010). Yönetmelik 

hükümlerine göre, bir tohumun organik olarak kabul edilebilmesi için GDO’lu olmaması ve 

üretimi sırasında yapay pestisit, gübre kullanılmamış olması, radyasyon veya mikrodalga ile 

muamele görmemiş olması ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olması koşulu 

aranmaktadır. Organik tohum üretiminin endüstriyel tohuma göre daha zor olması, elde edilen 

tohum verim ve kalitesinin daha düşük olması nedeniyle, organik tohum kullanımı ile ilgili 

olarak yasada bir kereliğine mahsus geçiş dönemi tohumu kullanılabilmesine, o türde yeterli 

tohum bulunamadığında da yine bir kereliğine mahsus olmak üzere endüstriyel yöntemlerle 

üretilmiş tohum kullanımına izin verilmektedir. Ancak bitkisel üretimin tür ve çeşit sayısı 

düşünüldüğünde, bu ayrıcalıkların da yetersiz olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde organik tohum üretim çalışmaları Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. 13 türde üretilen tohum miktarı 3 876 kg civarındadır 

(Yanmaz ve ark., 2014). Özel şirketler organik tohum üretimine Özel tohum şirketleri organik 

tohum üretimine girmekten çekinmektedir. Bunun nedenleri arasında talebin az oluşu, bilgili 

organik tohum üreticilerinin sınırlı sayıda olması, ekstra taşıma, depolama masrafı, ekonomik 

olarak henüz cazibesinin olmaması, çok sayıda küçük üretici olması nedeniyle pazarın pahalı 

olması, ürünün satışının garanti olmaması, tohum ömrünün kısa olması ve en önemlisi 
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organik tohumların ülke içinde satışı için yeniden sertifikalandırma işlemi yapılması gerektiği 

için sıcak bakmamaktadır. Bu durumda  organik tohum gereksinmesinin  bir bölümü yurt 

dışından karşılanmak zorunda kalınacaktır. Oysa hem organik tarımın felsefesi gereği, hem de 

organik tarımın geleceği açısından üretimde kullanılan girdilerin işletme veya ülke içi 

kaynaklarla sağlanması önemlidir.  

Organik tohumla ilgili sorunlar sadece üretimin yetersizliğinden 

kaynaklanmamaktadır. Henüz organik tarım kurallarında iyi performans gösteren 

çeşitlerimizin olmaması, üretilen tohumların genetik saflığının ve tohum kalitesinin düşük 

oluşu yanında hastalık ve zararlılarla bulaşık olması önemli sorunlar arasında yer almaktadır.  

Burada sunulan makalede, Türkiye’deki organik tohum üretimi ve üretimde tohum 

kalitesinin neden önemli olduğu, organik tohumda aranacak kalite kriterleri ve artırıcı 

yöntemler üzerinde tartışılacaktır.  

 

Türkiye’de Organik Tohum Üretimi 

2013 yılı verilerine göre Türkiye’de bitkisel üretimle uğraşan kayıtlı 60 797 üretici 

bulunmaktadır. Üretim alanı 461 395 ha’dır. Ülkemizde tarla bitkilerine giren 78 türün, sebze 

türlerinde de 50 türün üretimi yapılmaktadır. 2013 yılında toplam 199 642 ha alanda 650 960 t 

organik tarla bitkileri üretimi, 1561 ha alanda 31 156 t civarında sebze üretimi yapılmıştır 

(Anonim, 2014). Birim alandan elde edilen verim değeri türlere göre değişmekle birlikte 

endüstriyel üretime göre yarı yarıya düşüktür. Verimin düşük olmasında üretimde kullanılan 

tohumun kalitesi, yetiştirme tekniği, bitki besleme, hastalık ve zararlılar ile yabancı ot 

savaşının yetersizliği etkili olan faktörlerdir.  

Ülkemizdeki organik tohum üretimi değerleri incelendiğinde üretimin çok yetersiz 

olduğu dikkat çekmektedir (Çizelge 1). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan 

verilere göre Tarla bitkileri ve sebze türlerine ait verilerin incelenmesinden kayıtlı tohum 

üretiminin sadece Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yapıldığı görülmektedir. 

Bu durumda ülkemizde çoğunlukla sebze türlerinin tohumlarının üretildiğini, üretimin talep 

bilinmemesine rağmen yeterli olmadığını, verim tahminlerinin birkaç tür dışında 

tutturulamadığı ve genellikle verimin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda üretici 

tohum kaynağı olarak kendi ürettiği üründen tohumluk ayırmakta veya tohum takas ağı 

kanalıyla tohum etme yoluna gitmektedir.  

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarımda 

kullanılan tohumun genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya 

mikrodalga ile muamele görmemiş ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş 

olması koşulu aranmaktadır. Yönetmelik 2002 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. 

Ülkemizde organik üretim yeterli bir seviyeye ulaşmamışken başlangıç materyali olan 

tohumun da organik tarım kurallarına göre üretilmiş olması koşulu, üreticileri zor durumda 

bırakmaktadır. Bununla birlikte yönetmelikte, geçiş sürecinde olan üreticilerin organik üretim 

sonunda elde edilen üründen alınan tohumları kullanılmasına izin verilmektedir. Organik veya 

geçiş sürecinde olan tohum bulunamadığında endüstriyel yolla üretilmiş ancak ilaçlanmamış 

tohum kullanımına izin verilmektedir. İzin, ekim döneminden önce bir kerelik ve bir mevsim 

için yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilmektedir.  
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Organik Sebze Tohumu Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar 

Organik tohum üretiminde karşılaşılan sorunları şu ana başlıklar altında değerlendirebiliriz.  

 

1. Tür ve çeşit faktörü: Organik tohum üretimine başlamak için öncelikle orijinal 

kademede çeşitlere gereksinim duyulur. Organik çeşit geliştirme çalışmaları organik tarım 

koşullarında yapılmak zorunda olduğu için, geliştirilmiş dayanıklı çeşit sayısı azdır. Yine 

organik tarım koşullarında iyi performans gösteren bir çeşit, tohum verim ve kalitesi 

yönünden aynı performansı göstermeyebilir.  

Organik tarım koşullarında ıslah edilen bir çeşidin her bölgede aynı performansı 

göstermesi de beklenmemelidir. Organik yetiştiricilikte kullanılacak çeşitler açıkta tozlanan 

çeşitler olabileceği gibi hibrit de olabilir. Hatta günümüzde hibrit çeşit kullanımı yaygındır. 

Bazı hibritlerin ebeveynleri ıslah edilmiş hatlar olmalarına rağmen hastalık ve zararlılara 

hibritlerden daha hassastır. Organik tarım koşullarında bu tip ebeveynlerin tohumlarını 

yetiştirmek ve saf hatları korumak zordur.  

Çizelge 1. Türkiye’nin 2014 yılı organik tohum üretimi (GTHB verilerinden yararlanılarak 

düzenlenmiştir) 

Ürün grubu Ürün adı 

 

Belgelendirilen 

alan (da) 

Ürün statüsü 

Tahmini 

üretim 

(kg) 

Üretim 

alanı 

(da) veya 

(ağaç) 

Verim 

(kg/ağaç) 

veya 

(kg/da) 

Tarla bitkileri Nadas 10 Geçiş ürünü 0 1 0 

Tarla bitkileri Nadas 10 Organik ürün 0 10 0 

Meyve  İncir 30 Organik ürün 2520 2,5/84 30 

Meyve Kızılcık 30 Organik ürün 500 2,5 200 

Sebze/çiçek Biber 40 Organik ürün 43 5,0 21 

Sebze/çiçek Karpuz 40 Organik ürün 44 4,0 22 

Sebze/çiçek Lahana 45 Organik ürün 210 3,0 150 

Sebze/çiçek Marul 10 Organik ürün 20 1,0 20 

Sebze/çiçek Domates 35 Organik ürün 27 7,0 10 

Sebze/çiçek Soğan 30 Organik ürün 81 2,6 41 

Sebze/çiçek Kereviz 15 Organik ürün 40 2,0 20 

Sebze/çiçek Pırasa 15 Organik ürün 220 2,0 110 

Sebze/çiçek Hıyar 15 Organik ürün 12 2,0 6 

Sebze/çiçek Patlıcan 10 Organik ürün 16 2,0 8 

Sebze/çiçek Bamya 10 Organik ürün 4 2,0 2 

 

Organik tarıma uygun bir çeşidin ticarete konu olabilmesi için, tohumdan ürüne değil, 

tohumdan tohuma performans göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle organik tarıma uygun 

çeşit geliştirme çalışmalarına başlarken ilk yıllarda endüstriyel tarımda iyi performans 

gösteren ticari çeşitleri kullanmak akıllıca bir yol olacaktır.  

2. Tohum üretim yöntemi: Tohum üretim yöntemleri türlere göre farklılık gösterir. 

Bu da organik tohum üretiminde bazı türlerde başarının fazla, bazılarında az olmasının 

nedenidir. Bu yönden bitkileri 4  grup altında toplayabiliriz. 
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Tohumu tüketilenler:  Bu gruba giren türlerde, tohum tüketilen son ürün olduğu için organik 

tohum üretimi daha kolaydır. Çünkü hedef tüketilen kısmı üretmektir. Bu türlere örnek olarak 

tahıl grubuna giren türlerle, kuru tane olarak tüketilen baklagilleri ve çerezlik olarak 

kullanılan kabakgil türlerini (kabak, kavun, karpuz) verebiliriz.  

Vejetatif kısımları tüketilenler: Tohum üretiminin en sıkıntılı olduğu türler bu grupta yer 

almaktadır. Sebze türlerinden, yaprağı, kökleri, yumru ve soğanları tüketilen türlerde ilk yıl 

vejetatif kısımların organik olarak üretilmesi ve seçilen tohumlukların bir kış dönemi zarar 

görmeden saklanması gerekir. Bu gruba giren türlerde vejetatif kısımlara zarar vermeyen bazı 

zararlılar, çiçeklenme döneminde sorun yaratabilir ve bazı durumlarda tohum almak mümkün 

olmayabilir. Örneğin havuç bitkisi bu yönden duyarlı olan bir türdür. Tohumluğu yumru ve 

soğan olan türlerde de tohumluğun kış dönemi içinde sağlıklı olarak muhafazası önemlidir.  

Olgunlaşmamış meyveleri tüketilenler: Bu grupta yer alan türlerden sağlıklı tohumlar 

alınabilmesi için meyvelerin olgunlaşması ve tohum alana kadar bitkinin sağlıklı olarak 

yaşamını sürdürmesinin sağlanması gerekir. Çoğunlukla sebze türlerinin yer aldığı grupta, 

özellikle tohumla taşınan hastalık ve zararlılarla ilgili sıkıntı yaşanabilir. Bunlara örnek olarak 

da biber, yazlık kabaklar, hıyar ve baklagiller verilebilir.  

Olgun meyvesi tüketilenler: Bu gruba giren türlerde tohum almak için meyvenin 

olgunlaşması beklenir. Dolayısıyla bu tür bitkilerde de tohum üretimi nispeten kolaydır. 

Kavun, karpuz bu gruba giren türlerdendir.  

3. Yer seçimi: Organik tohum üretimi yapılırken, üretim yerinin seçimi endüstriyel 

tarım kadar önemlidir. Organik tohum üretiminde yapay kimyasallların kullanımının yasak 

olması nedeniyle tohum üretimi için temiz ve iklim olarak uygun bölgelerin bulunması 

gerekir. Seçilecek yerin organik ürün yetiştiriciliği koşullarına uygun bir yer olması ve 

çevresinde yetiştiriciliği yapılan türle karşılıklı tozlanabilme riski olan türlerin bulunmaması 

gerekmektedir. Organik tohum üretiminde başlangıç tohumu olan organik tohumların 

çimlenme kapasitelerinin düşük olması nedeniyle, belli miktarda tohum elde edebilmek için 

daha fazla alan gerekli olması ve alan bulmakta sorun yaşanmaktadır.  

4. Yetiştirme tekniği: Yetiştirme tekniği bitki tür ve çeşidine bağlı olarak değişim 

gösterse de sulama amacıyla damla sulama sisteminin kullanılması, tohum üretimi için 

bitkilerin geniş aralıklarla ekilmesi veya dikilmesi, gelişmeyi teşvik edici gübrelerle takviye 

yapılması gerekir.  

5. Bitki beslenmesi: Tohum üretiminde ana bitkinin güçlü olması tohum kalitesini 

etkiler. Ana bitki zayıf gelişiyorsa, hastalık ve zararlılara karşı da daha duyarlıdır. Zayıf bir 

ana bitkiden elde edilen tohum miktarı ve elde edilen tohumların canlılığı da düşük olur. 

Organik tohum üretiminde bitki beslemede sadece izinli organik gübrelerin kullanılmasına 

izin verilmektedir.  

6. Bitki sağlığı: Organik tohum üretiminde en büyük sıkıntıların yaşandığı konulardan 

biri de bitki sağlığıdır. Tohumun alındığı ana bitki sağlıklı değilse ve yeterli mücadele 

yapılmazsa tohum kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Hastalık ve zararlıların bir grubu 
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bitkinin zayıf gelişmesine neden olarak tohum verim ve kalitesinin düşmesine neden olur. 

Yetiştiricilik sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı organik kökenli ilaçların 

kullanılması gerekmekte, biyolojik mücadele ile de destek sağlanmaktadır. Ancak bitki sağlığı 

ile ilgili mücadelede temel düşüncenin, hastalık ve zararlıyı engellemenin tedavi etmekten 

daha kolay olacağının unutulmaması olmalıdır.  

Yabancı otlar da bitki sağlığı dolayısıyla tohum sağlığı üzerinde etkilidirler. Bir 

yandan bitkinin zayıf kalmasına bir yandan da tohumla taşınan veya bitkiye zarar veren fungal 

hastalıkların konukçusu olmaları nedeni ile tohum verim ve kalitesi üzerinde olumsuz etkileri 

vardır. Organik tarımda herbisit kullanılması söz konusu olmayacağından, sadece mekanik 

mücadele kullanılabilir. Tohumluk bitkilerin geniş aralıklarla dikimi, havalanmayı 

sağlayacağından tohum kalitesini artırıcı etkide bulunur.  

Bugünkü koşullarda her hastalık ve zararlı türünde etkili olan ilaçların yetersiz oluşu, 

çeşitlerin çoğunun duyarlı olması, kültürel önlemlerin yeterince uygulanmaması organik 

tohum üretiminin önündeki en önemli engellerdendir.  

 

7. Hasat ve sonrası işlemler: Organik tohumların hasadı ve sonrasındaki işlemler, 

endüstriyel tarımla üretilen tohumlardaki ile benzerlik gösterir. Tohumların ayrılması ve 

temizlenmesi sırasında çoğunlukla mekanik yöntemler tercih edildiği için bu konuda 

yaşanacak sorunlar daha azdır. Bu aşamada kimyasal kullanılarak tohum ayırma yapılması 

durumunda yapay kimyasalların kullanılmaması gerekmektedir. Tohumların kaplanmasında 

da organik içerikli karışımlar kullanılır.  

Organik Tohumlarda Kalite Kavramı 

Organik tohumlardaki kalite kriterleri ile endüstriyel tarımla üretilmiş tohumlarda aranan 

kalite özellikleri arasında benzerlik vardır. Organik tohumlarda kalite dediğimizde 3 ana 

kavram karşımıza çıkmaktadır. 

 

1. Saflık: Saflık kavramı genetik saflık ve fiziksel saflık olarak düşünülmelidir. Organik 

tarımda üretici kesim çoğunlukla küçük çaplı üreticilerdir. Bu nedenle de tohumların genetik 

saflığıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:  

- Islah edilmiş çeşit sayısının sınırlı olması 

       - Geliştirilen bir çeşidin veya yerel genotipin her bölgeye adaptasyonunun iyi olmaması,  

       - Üreticinin kendi tohumunu kendi üretmesi, 

       - Üretim sırasında gerekli izolasyonu sağlayamaması nedeniyle organik genetik saflığın 

korunamaması  

Tohumdaki diğer bir saflık kavramı da fiziksel saflıktır. Tohum üretimi yapıldıktan sonra 

tohumların türe özgü yöntemler kullanılarak üretilen tohum dışındaki cansız yabancı 

maddelerden (Kum, toprak, taş, kırık ve bozulmuş, zedelenmiş tohum, yabancı ot tohumu) 

arındırılmış olması gerekir. Bu konuda da üretimin artışıyla birlikte ilerleme sağlanacağı 

düşünülmektedir.  

2. Tohum sağlığı: Tohum sağlığı, tohumun kalitesini dolaylı olarak etkileyen bir 

faktördür. Endüstriyel tohum üretiminde gerek yetiştiricilik sırasında gerekse ekim öncesi 

ilaçlamalarla tohumun sağlığını kontrol etmek kolaydır. Oysa organik tohumlarda yüzeysel 
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veya tohumla taşınan hastalık ve zararlıların mücadelesinde kullanılabilecek kimyasal sayısı 

ve mücadele yöntemi sınırlı olduğu için özellikle çiçeklenme döneminde bitkiyi enfekte eden 

hastalık ve zararlılarla mücadele zordur. Zararlı ve hastalıklar tohum verimi yanında tohumun 

canlılığını da olumsuz yönde etkilemektedir.  

3. Tohum gücü: Tohum gücü tohumun canlılığı, yani çimlenme oranı yanında tohumun 

ekim sonrası çimlenip, toprak yüzüne çıkıp sağlıklı bir bitki meydana getirme gücünü kapsar. 

Yani bir tohumun sadece canlı olması, yani çimlenebilmesi, ileride güçlü bir bitki meydana 

getirebileceğinin garantisi değildir. Önemli olan tohumun toprak yüzüne çıkabilecek güçte 

olması, toprak yüzüne çıktıktan sonra da sağlıklı bir bitki meydana getirebilmesidir.  

Tohum gücü üzerinde yetiştiricilik dönemindeki iklim faktörleri yanında, ana bitkinin 

beslenmesi son derece önemlidir. Organik tohum üretiminde yapay gübre kullanımının yasak 

olması nedeniyle, bitkinin beslenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle son yıllarda 

yapılan araştırmalarla daha az besin gereksinmesi duyan, daha az su tüketen çeşitlerin 

geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bununla birlikte şu anki koşullarda organik tohumlardaki 

tohum canlılığının düşük olmasında ana bitkinin iyi beslenememesi önemli bir sorun olarak 

görülmektedir.  

 

Organik Tohumlarda Tohum Kalitesini İyileştirici Uygulamalar 

Organik tohumlarda tohum kalitesini iyileştirebilmek amacıyla yapılan uygulamalar 2 

ana hedefe yönlenmiştir.  

1. Tohum sağlığı uygulamaları 

Organik tarımda ticari olarak üretilmiş tohumlar çoğunlukla sentetik ilaçlarla ilaçlanır. 

Böylece bitki sağlığı ekim sonrası garanti altına alınabilir. Buna karşılık organik tohumlarda 

fiziksel ve organik kimyasal uygulamaları ön plana çıkar. 

1. Fiziksel uygulamalar: Sıcak su, sıcak buhar ve nem  uygulamaları organik tarımda 

izin verilen yöntemlerdir. Sıcak buhar ve nem uygulaması İsveç’li bilim adamları tarafından 

2000’li yıllarda ticarileştirilmiştir. Uygulamada hava sıcaklığı, hava nemi ve süresi tohumun 

özelliğine göre değişeceğinden kontrol altında tutulması gerekir (Ertsey ve Raadics, 2004).  

Fiziksel uygulamalar tohumda bulaşık hastalık ve zararlıları öldürücü etkide bulunsa 

da tohum partisindeki tohumların olgunluk durumuna ve türün duyarlılığına bağlı olarak 

tohumun canlılığına zarar verebilir. Bu nedenle uygulama koşullarının belirlenmesi gerekir.  

 

2. Bitki ekstraktları ve organik asitler: Bu bileşikler özellikle tohumla taşınan 

bakteri ve ve funguslara karşı etkili olabilmektedir. Örneğin kekik yağının tohumla taşınan 

bakterilerden Xanthomonas campestris cv campestris ve Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis’e, tohumla taşınan funguslardan da Altenaria dauci ve Botrytis  aculade’yi 

engellediği in vitro testlerde belirlenmiştir (Schmitt ve ark., 2004). Fesleğen, karanfil ve 

kimyon da kekik kadar olmasa da etkili olmuştur. Bu tür preperatlara hernekadar organik 

tarımda izin veriliyorsa da kullanlırken etkili madde ve dozlarının iyi ayarlanması gerekir. 

Ayrıca her türde ve her hastalığa karşı da etkili olmayabileceği de unutulmamalıdır.  

  Tohum sağlığını korumada bazı organik asitler de yüzey dezenfeksiyonunda 

kullanılabilmektedir. Bu amaçla kullanılan asitler arasında laktik asit, asetik asit, propiyonik 
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asit ve askorbik asit sayılabilir. Yapılan araştırmalarda askorbik asit ve sitrik asit % 10 

civarında A. dauci ve B. aculade üzerinde etkili olabilmiştir (Schimit ve ark., 2004, Groot ve 

ark., 2004).  

Gerek organik asitler gerekse, organik bitki yağlarının etkisi, doz ve türe göre 

değişiklik yapmaktadır. Yine hastalık ve tür seçici oldukları da dikkate alınmalıdır. 

 3. Mikroorganizma aşılaması: Organik tarımda bakteri, fungus, streptomycetes ve 

mayaların antagonistik etkilerinden yararlanılarak hazırlanmış biyolojik preperatlar tohumla 

taşınan veya tohum dışında bulunan patojenlerle mücadelede etkili olabilmektedir. Bu tip 

uygulamaların etkisi tohum çıkışını hızlandırarak, patojenler etkili olmadan sağlıklı fidelerin 

elde edilmesini sağlama şeklindedir. Daha çok tohum kaplaması veya su ile püskürtülerek 

uygulanmaktadır. Uygulamada Bacillus spp., Pseudomonas  spp., Rhizoctonia spp. gibi 

antagonistik etkileri bilinen bakterilerden geliştirilen hatlar geliştirilerek ticarileştirilmektedir 

(Larinde, 2004; Schmitt ve ark., 2004).  

2. Tohum gücünü artırıcı uygulamalar  

Organik tohumlarda tohum kalitesi endüstriyel tarımla yetiştirilen tohumlardan daha fazla 

önemlidir. Üretim sırasında endüstriyel tarımda kullanılan kimyasallar kullanılamadığından 

elde edilen tohum miktarı ve tohum kalitesi de daha düşük olabilmektedir. Tohum gücünü 

artırmak amacıyla organik tarımda kullanılabilecek yöntemleri de aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz:  

 

1. Tohumların sınıflandırılması: Tohum partileri arasındaki güç farklılığı tohumların 

olgunluk düzeylerinin farklı olmasından kaynaklanır. Olgunlaşma faklılıkları iklim koşulları, 

kötü beslenme, patojenler ve erken hasat nedeniyle ortaya çıkar. Tam olgunlaşmamış 

tohumlar hızla çimlenir, ancak yeterli depo maddesine sahip olmadıkları için sağlıklı bitkiler 

meydana getiregunluğunu kontrol edebilmek amacıyla, tohmların iriliklerine göre 

sınıflandırma ile Klorofil floresans (CF) ile  (Tohumdaki klorofil miktarının klorofil floresans 

sinyalleri ile ölçülmesi) başarılı sonuçlar alınabilmektedir. CF ölçümlerine göre klorofil 

miktarı az olan tohumlar ayrılarak, tohum partisinin çimlenme gücü artırılabilir. 1998’li 

yıllarda geliştirilmiş bir yöntemdir. Tohuma bir zarar vermediği için organik tohumlar için 

uygundur. Bu yöntemle zayıf, mekanik zarar görmiş ve  enfekteli tohumlar da 

ayrılabilmektedir. Ayrıca X ışını ile görüntüleme teknikleri kullanılarak tohumların hem 

canlılık durumu belirlenebilmekte, hem de hastalık ve zararlıyla enfekteli tohumlar 

ayrılabilmektedir (Legro, 2004; Groot ve ark., 2004).  

2. Nem kontrolü: Tohumlardaki hasat sonrası nemin kontrolü, hasadın bu nem 

değerleri dikkate alınarak yapılması da tohumun çimlenme gücünü artırabilmektedir. Doğal 

olarak nemi yüksek tohumlar bozulmaya daha duyarlıdır.  

3. Tohum temizliği: Tohum partisi içindeki çöp, kum, taş vb cansız maddelerle zarar 

görmüş, hastalıklı ve kırık tohumlarla, farklı tür bitki tohumları ile yabancı ot tohumlarının 

temizlenmesi de tohum partisinin gücünü artırıcı etkide bulunur.  

4. Biyolojik tohum kaplama uygulamaları: Tohumların çevresinin mikrobiyolojik 

gübrelerle (Rhizobium bakterileri aşılanmış) kaplanması da ekim sonrası tohumun topraktaki 
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organik maddenin daha kolay almasını sağlayarak sağlıklı bitkilerin elde edilmesinde yararlı 

olur. Ayrıca thricoderma aşılaması da Alternaria ve Aspergilluslara karşı tohumu  koruyarak 

sağlıklı fide çıkışını garanti altına almada etkili olmaktadır. Bu tip uygulamalar tohumlarda 

çimlenmeyi uyarıcı (priming) etki de yaratmaktadır (Larinde, 2004; Letang ve ark., 2004).  

5. Çimlenmeyi uyarıcı uygulamalar (Priming): Tohuma embryoyu çimlenme için 

uyaracak kadar suyun kontrollü bir şekilde alınmasını sağlayıcı kimyasal uygulamaları ile 

kontrollü nem yükseltme uygulamalarını kapsar. Bu uygulamalarda tohuma çimlenmeyi 

uyaracak kadar su girişine izin verilir. Kökcük çıkışına izin verilmez. Uygulama sonrası 

tohumların nemi kurutma yoluyla düşürülür. Kimyasallar tohum ve su arasında bir tampon 

oluşturarak, kontrollü su girişini sağlar. Çimlenmeyi uyarıcı uygulamalar sıcaklık ve ışığa 

bağlı dinlenmenin ortadan kaldırılmasında da kullanım alanı bulabilmektedir (Legro, 2004). 

Organik tohumlarda yapay kimyasallar kullanlıamayacağından, kontrollü nem ve sıcaklık 

uygulamaları ile organik asit uygulamalarına izin verilmektedir (Groot, 2004). Bu amaçla 

kullanılacak maddeler ile bunların uygulama dozu ve süresi türlere göre farklılık gösterir. 

Yani türe özgü koşullar belirlenmelidir. Çimlenmesi uyarılmış tohumlar özellikle olumsuz 

çevre koşullarında daha fazla etkili olmakta, düzgün çıkış sağlayarak, sağlıklı fideler elde 

edilmesini sağlamaktadır. 

 

SONUÇ 

Organik bitkisel üretimin ülkemiz için sürdürülebilir olması için üretimin başlangıç 

kaynağı olan tohumun kalitesi önemsenmelidir. Şuanki koşullarda organik üretimimiz gibi 

organik tohum üretimimiz de sınıırlıdır ve gereksinmeyi karşılayacak düzeyde değildir. 

Üretici tahıl grubu tülerde daha geniş alanlarda üretim yapmakta, ancak sertifikalı organik 

tohum üretimi yeterli olmadığı için, tohumunu ürettiği tohumdan ayırmaktadır. Sebze türleri 

ve diğer tek yıllık bitki türlerinde ise tür sayısının fazla olmasına karşılık geliştirilmiş ve tescil 

edilmiş çeşitlerin olmaması, mevcut üretimin yetersizliği nedeniyle sahipsiz durumdadır. 

Bununla birlikte gelecekte organik tarımın gelişmesiyle organik tohuma olan talep de 

artacaktır.  

Organik tohum kalitesine yönelik araştırmalar, yeterli miktarda, aynı çeşide ait tohum 

temin edememenin etkisiyle zordur. Bu konudaki araştırmaların artması, gelecekte 

karşılaşabileceğimiz sorunlara çözüm olabilecektir. Organik tarımda izin verilen sıcaklık 

uygulamalarına yönelik daha önce yapılan araştırma sonuçları organik tohumlara 

uyarlanabilir. Bunun yanında kalite testlerinde kullanılabilecek veya tohum kalitesini 

artıracak yeni uygulamalara yönelik araştırmalarla da mevcut bilgilerin desteklenmesi 

gerekmektedir.  
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Özet 
Organik tarım, yerel su ve toprak kaynaklarının optimum kullanımını amaçlayan, kimyasal gübre ve 

ilaçların kullanılmadığı, dolayısıyla başta kirlilik olmak üzere üretimi olumsuz etkileyebilecek bütün çevresel 

faktörlerin ve faaliyetlerin kontrol altında tutulmaya çalışıldığı bir üretim yöntemidir. Uzaktan Algılama ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ise yeryüzüne ait bilgilerin hızlı ancak doğruluk oranı yüksek ve aynı zamanda 

ekonomik olarak elde edilmesini sağlayan teknolojilerdir. Bu teknolojilerin yardımı ile yeryüzünün hemen her 

yeri farklı zaman aralıklarında (temporal), farklı konumsal (spatial) çözünürlüklerde ve farklı dalga boyu 

(spektral) aralıklarında sayısal ya da analog olarak görüntülenebilmektedir.  Bu görüntüler kullanılarak konuma 

dair bilgiler üretilebilmekte ve bu bilgiler çeşitli amaçlara hizmet edebilecek şekilde analiz edilebilmekte ve 

sorgulanabilmektedir. Bu kapsamda uzaktan algılama teknolojisi ile organik tarım yapılan alanlarda ve/veya 

havzalarda arazi kullanımının belirlenmesi, bitki tipinin ve ürün çeşitliliğinin belirlenmesi, bitki sağlığının ve 

gelişiminin izlenmesi, rekolte tahmini gibi hususların tespitinin yanısıra, başta toprak nemi olmak üzere organik 

tarımda etkili bazı toprak özelliklerinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ise organik 

tarım alanlarındaki çevre bileşenlerinin nitelik ve nicelikleri arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir arazi ve toprak 

yönetimi kararlarının verilebilmesi amacıyla analiz edilmesi ve sorgulanması ve bitki besleme, hastalık ve zararlı 

yönetimi gibi konularda konuma dayalı kararların alınmasında kolaylık sağlamaktadır. Diğer taraftan 2014 

verilerine göre 302.315 ha’lık bir alanda gerçek üretim ve 350.238 ha’lık bir alanda da doğal toplama alanı 

olmak üzere ülkemizde yaklaşık 650.000 ha’lık bir alanda bitkisel organik tarım yapılmakta olduğu ve her geçen 

gün organik gıdalara olan talebin de arttığı bilinmektedir. Buna karşılık bu talebi karşılayacak organik tarımsal 

üretim alanlarının seçiminde, üretimin planlanmasında ve organik tarım alanlarında yetiştirilen ürünlerin gerek 

beslenme ve gerekse hastalık ve zararlılara dayalı sağlık durumlarının tespiti ve izlenmesinde hala klasik arazi 

yönetimi ve bitkisel üretim metotları uygulanmaktadır. İşte bu makalede yeni bir yaklaşım olarak uzaktan 

algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin organik tarım alanlarındaki kullanılabilirlikleri tartışılmıştır. 

Key words: Organik tarım, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, tarımsal alanların izlenmesi 

MONITORING OF ORGANIC FARMING FIELDS WITH THE AID OF  

REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

 
Abstract 

Organic farming is a method of production in which chemical fertilizers and pesticides are not used thus 

pollution etc. environmental factors tried to be kept under the control aims at optimal use local water and land 

resources. The Remote Sensing and Geographic Information Systems are technologies that enable to obtaining 

information as fast, economic and with high accuracy. A large part of the earth can be visualized at different time 

intervals with the aid of this technology in different spatial and spectral resolutions and satellite images obtained 

can be used as the base substrate in many studies. The integration of different spatial data with satellite images 

recorded digitally is done by creating Geographic Information Systems. Thus, it can be possible location-based 

analysis, interpretation of many problems and to produce solutions. Using of Remote Sensing Technology for 

agricultural fields may be as determination of land use separation of the crop type, determination of crop 

variation, monitoring of plant vigor, the development of the plants, yield forecast, determination of the soil 

moisture content and type. The use of Geographic Information Systems in agricultural fields provides ease of use 

in sustainable land management, land planning, precision farming studies, evaluation of irrigation and drainage 

network, pest and disease management. Today, organic farming areas are rapidly increasing in our country and 

all over the world. According to the data in our country in 2014, organic crop farming was carried out as the 

actual production area in the 350.238 hectares, as natural catchment in 302.315 hectares areas. Also awareness of 

consumers has accelerated the orientation demand for healthier and organic food.  These technologies will 

greatly ease both in the choice and planning of organic farming fields and the monitoring of nutritional status, 

diseases and pests, irrigation-drainage systems of the crops grown in organic farming. In this study, the roles of 
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Remote Sensing and Geographic Information Systems in solving location-based problems and developments in 

organic farming fields and together usability were evaluated. 

Key words: Organic farming, Remote Sensing, Geographic Information Systems, monitoring agricultural fields 

1.GİRİŞ 

Tarım, “İnsan yararına bitkisel ve hayvansal üretim yapmak için doğal kaynakların 

kullanılmasıdır” şeklinde ifade edilmektedir ve bu nedenle tarım, ekonomik ve ekolojik bir 

öneme sahiptir (Kansu, 2001). Tarımsal peyzajın korunması ve geliştirilmesi ise, insanın 

temel ihtiyacı olan beslenmenin sürekliliği, yiyecek ham maddelerinin temini ve tarımsal 

sanayinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Son dönem araştırmaları mevcut tarım 

alanlarının her beş yıllık süreçte yaklaşık %0.1 – 0.2 oranında azaldığını (WB, 2013) bu 

süreçte dünya nüfusunun ise %6.2 oranında arttığını göstermiştir (UN, 2013). Ülkemizde ise 

tarım arazilerimiz beş yılda %3.2 oranında azalırken, nüfusumuz %5.4 oranında artmış 

durumdadır (TUIK, 2013). Diğer taraftan 1700’lü yıllardan itibaren başlayan kimyasal gübre 

kullanımının, tarım topraklarının kimyasal ve biyolojik dengelerinde çeşitli düzeylerde 

bozulmalar meydana getirmiş olduğu da bilinmektedir. Keza bu süreçte bitkilerin hastalık ve 

zararlılara karşı mukavemetleri de önemli ölçüde azalmıştır. Tarımsal üretimdeki söz konusu 

bu kümülatif zararlanmalar sektörde farklı çözüm arayışlarını gündeme getirmiş ve bu 

sorunun çözümü amacıyla bu defa da hastalık ve zararlılara karşı kullanılabilecek çeşitli 

kimyasal preparatlar geliştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu kimyasalların kullanımı ile 

hastalık ve zararlılarda meydana gelen azalmalar, göreceli olarak tarımsal üretimdeki artışa 

neden olmuş ve bu husus küreselleşen dünyada ucuzlayan maliyetlerle birlikte kimyasal 

preparatlarda kitlesel bir üretim ve tarım alanlarında da her geçen gün artan kimyasal 

kullanımı ile sonuçlanmıştır (Akgün, 2013). 

Tarımsal üretimde gerek bitki besleme ve gerekse hastalık ve zararlılar ile mücadele 

amacıyla kullanılmakta olan kimyasallardaki önlenemeyen ve/veya kontrol edilemeyen 

artışların çevre ve özellikle insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkmaya 

başladığı son yıllarda tarım sektörü “iyi tarım” ve “organik tarım” gibi alternatif üretim 

metodolojileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Söz konusu bu üretim modellerinin hemen hepsinin 

ortak hedefi, doğanın dengesini bozmadan insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerin 

üretilmesidir. Bu modellerden bir tanesi olan organik tarımın amacı ise uygun ekolojilerde ve 

herhangi bir kimyasal kullanmadan üretim yapmaktır. Bu kapsamda, organik ve yeşil 

gübreleme, ekim nöbeti, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, biyolojik gübre ve 

predatörlerden yararlanma tavsiye edilen uygulamalardır. Bir başka deyişle Organik tarımın 

amacı, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını 

korumaktır (Yüksel, 2008). Mevcut tarımsal uygulamalara kıyasla organik tarımın yararları şu 

şekilde özetlenebilir; 

 Toprağın korunması ve verimliliğinin devamlılığı 

 Daha az su kirliliği (Yeraltı suyu, nehir, göl ve deniz) 

 Doğal yaşamın korunması (Kuşlar, kurbağa, böcekler vb.) 

 Zengin biyoçeşitlilik, daha çeşitli değişken kırsal peyzaj 

 Çiftlik hayvanlarının daha dostça yetiştirilmesi 

 Dış girdi ve enerjinin daha az kullanılması  

 Ürün kalitesinde artış ve güvenli gıda maddesi 

 Yoğun faaliyetler nedeniyle kırsal kesimde iş olanağının artması 
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 İnsan sağlığını tehdit eden risklerin azalmasıdır.  

Organik tarım üretiminde yukarıda sayılan tüm ekolojik faydalara karşın özellikle 

ekonomik anlamda bazı sorunlar olabilmektedir. Organik ürünlerin kantitesinde talebin 

karşılanamaması veya yetersiz kalınması bilinen bir gerçektir. Çetiner (2011), yaptığı bir 

araştırmada, ABD’de 50 eyalette, 14 bin 500 çiftlikte tatlı patates, ahududu ve kanola 

üzerinde yapılan bir çalışmada organik buğdayın % 40, organik mısırın % 29, organik soyanın 

% 34, organik domatesin % 40, organik soğanın % 38 daha düşük verim verdiğinin 

bildirildiğini ifade etmiştir. Ancak her şeye rağmen Organik tarım, üretimde miktar artışını 

değil ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim şeklidir (Anonim, 2004).   

Dünya’da organik tarım alanları son yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir. 2010 

yılı verilerine göre Dünya tarım alanlarının % 0.9’luk kısmı organik olup bu alan yaklaşık 

olarak 37 milyon ha’a karşılık gelmektedir. Organik tarım alanları içerisinde Avustralya kıtası 

12.1 milyon ha ile ilk sırada yer almaktadır. Bu kıtayı 10 milyon ha  ile Avrupa ve 8.4 milyon 

ha ile Güney Amerika takip etmektedir. Alan bazında en fazla büyüme sağlanan ülkeler 

Fransa, Polonya ve İspanya’dır (Çetiner, 2011; Anonymous, 2012).  

Söz konusu alanlardan üretilen organik ürünlerin dünya pazarındaki yeri 

incelendiğinde ise,  2010 yılında 59.1 milyar dolara ulaşan ve artmaya devam eden bir trend 

sergilediği izlenmektedir. Türkiye’de ise toplam büyüklüğü 250 milyon TL’yi bulan organik 

gıda pazarı, kuru üzüm ve kuru kayısı arayışında olan Avrupalı şirketlerin desteği ile yaklaşık 

12 yıl kadar önce başlamıştır. Yıllık ortalama % 40 büyüyen Türk organik tarım sektöründe 

ürün çeşidi 200’ü geçmiştir. Çizelge 1’de 2014 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 883.118 ha 

alanda 2 milyon 217 bin ton organik üretim yapılmaktadır.   

 

Çizelge 1. Türkiye’de Organik Tarımsal Ürün Potansiyeli  (BÜGEM, 2015) 

Yıllar 
Ürün 

Sayısı 

Çiftçi 

sayısı 

Yetiştiricilik 

Yapılan 

Alan(ha) 

Doğal 

Toplama 

Alanı(ha) 

Toplam 

Üretim 

Alanı(ha) 

Üretim 

Miktarı(ton) 

2002  150 12.428 57.365 32.462 89.827 310.125 

2003  179 14.798 73.368 40.253 113.621 323.981 

2004  174 12.751 108.598 100.975 209.573 377.616 

2005  205 14.401 93.134 110.677 203.811 421.934 

2006  203 14.256 100.275 92.514 192.789 458.095 

2007  201 16.276 124.263 50.020 174.283 568.128 

2008  247 14.926 109.387 57.496 166.883 530.224 

2009  212 35.565 325.831 175.810 501.641 983.715 

2010  216 42.097 383.782 126.251 510.033 1.343.737 

2011  225 42.460 442.581 172.037 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 523.627 179.282 702.909 1.750.127 

2013 213 60.797 461.395 307.619 769.014 1.620.737 

2014 208 71.472 532.879 350.239 883.118 2.217.055 

 

Günümüzde doğal kaynaklar, sonsuz insan ihtiyaçları ve artan nüfus karşısında 

yetersiz kalmaktadır. Artık tüm dünya toplumları tarafından kabul edilen gerçek, doğal 

kaynaklarının sınırsız olmadığı ve pek çok kaynağında giderek tükenme aşamasına gelmiş 
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olduğudur. Bu nedenle, hızla artan dünya nüfusunu gerektiği gibi besleyebilmek ve gerekli 

ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakların kullanımı ve yönetiminde akılcı ve bilimsel 

metod ve sistemlere duyulan gereksinimin önemi giderek artmıştır. Kıt kaynakların başında 

gelen arazilerin doğal ortam potansiyeline uygun olarak kullanılması ve planlanması 

gerekmektedir (Sönmez ve Sarı 2004). Bu çerçevede; uzaktan algılama teknolojisinin organik 

tarım alanları için kullanımında; arazi kullanımının belirlenmesi, bitki tipini ayırma, ürün 

çeşitliliğinin belirlenmesi, bitki canlılığının izlenmesi, bitki gelişimini izleme, rekolte tahmini, 

toprak nemi ve türünü belirleme şeklinde olabilmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinin organik 

tarım alanlarında kullanımı ise; Sürdürülebilir arazi yönetimi, hassas tarım çalışmaları, sulama 

ve drenaj ağlarının değerlendirilmesi, haşere ve hastalık yönetiminde kullanım kolaylığı 

sağlamaktadır. Yerel boyutta, detaylı çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Bu tür 

çalışmalarda uzaktan algılama teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak kısa sürede 

doğru sonuçlara ulaşmak mümkündür. Farklı uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri 

teknikleriyle elde edilen veriler, arazi örtüsü/kullanımının zamansal değişimini belirlemede 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Gülersoy, 2013).  

 

2. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

Uzaktan Algılama “Cisimlere fiziksel temasta bulunmaksızın onların fiziksel ve 

konumsal özellikleri hakkında bilgi edinmek; ve cisimleri mekansal ve niteliksel olarak 

algılamak” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bilgi edinmede genellikle uydu görüntüleri 

kullanılmaktadır. (Lillesand ve Kiefer, 1994; Eastman, 2003; Jensen, 2005). Uzaktan 

Algılama (UA), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için veri sağlamaktadır. CBS ise “arazi örtüsü 

ve arazi kullanımı, doğal kaynaklar, çevre, ulaşım, kentsel ve kırsal planlama ile ilgili bir çok 

uygulama alanında yöneticilere ve karar vericilere teknik destek vermek amacıyla 

hazırlanmış, yeryüzü ile ilgili koordinatlı mekansal verileri; bir başka deyişle, jeo-mekansal 

verileri, örneğin dijitalleştirilmiş harita ve belgeleri, hava fotoğraflarını, uydu görüntülerini ve 

istatistiksel verileri toplayan, bunları bilgisayar destekli veri tabanına depolayan, kontrol eden, 

diğer verilerle bütünleştiren, analiz eden, sorgulayan ve görselleştiren; kullanıcılar tarafından 

istenildiğinde bu verilere tekrar ulaşılabilmeyi sağlayan bilgisayar yazılımları (sistemleri)” 

şeklinde tanımlandığı görülmektedir (Tomlin, 1990; Burrough ve McDonnell, 1998; Eastman, 

2003).  

Uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) bu noktada konumsal 

verilerin alan kullanım planlamasına yönelik olarak üretilmesi ve düzenlenmesi aşamasında 

güncel olarak uygulanabilecek en az maliyetli ve etkili yöntemleri uygulama olanağı 

sağlamaktadır (Şatır, 2013). Uzaktan algılama verileri, diğer veri kaynaklarına kıyasla çok 

sayıda avantaja sahiptir. İstikrarlı bir veri toplama metodudur, tüm çalışma alanlarını etraflıca 

kapsar, kolaylıkla çoklu-zamansal karsılaştırmalara izin verir, orta ve daha büyük çalışma 

alanlarında maliyet acısından verimlidir, ayrıca ulaşılamaz veya son derece korumalı 

alanlarda benzersiz bir yol sunar (Alexandridis ark., 2007). 

 

3.UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ORGANİK 

TARIM ALANLARINDA KULLANIMI  

Organik tarım açısından büyük öneme sahip olan toprak, topoğrafya, yer altı ve yerüstü 

su kaynakları UA ve CBS yardımı ile tespit edilip, sınıflandırılıp, haritalandırıldıktan sonra 
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planlanabilmektedir. Yine organik tarımda bitki deseni tahmini, rekolte tahmini, bitki 

gelişiminin izlenmesi, toprak sınıflandırması, sulama ve drenaj etütleri, su kaynakları koruma 

planları, tarım ve hayvancılığa ilişkin kaynak tahminleri, kırsal yerleşim yerlerinin 

belirlenmesi gibi birçok tarımsal uygulamada da UA ve CBS kullanılarak daha etkin bir 

üretim yapılabilmektedir. Özellikle hidrolojik çalışmalar gerek geleneksel tarım ve gerekse 

organik tarım uygulamalarında son derece önemli, kritik, kısa-orta-uzun vade planlarının 

yapılması gereken bir konudur. Ancak bu çalışmaların arazi tespitleri, örnek alım süreçleri, 

eleman ihtiyaçları vb konularında hem zamansal hem de ekonomik sorunlar oluşmaktadır. UA 

ve CBS ise bu sorunları büyük ölçüde gidermekte, zamandan tasarruf sağlarken işgücü ve 

araziye çıkma sayısını da azaltmaktadır (Yomralıoğlu, 2000). 

Geleneksel yöntemlerle zahmetli ve uzun süreler gerektiren bu tür çalışmalar UA ve 

CBS yardımıyla hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde yapılabilmektedir. Hızlı, güvenilir ve 

ekonomik olarak yapılan bu çalışmaların sonuçları da hızlı ve güvenilir bir şekilde 

paylaşılabilmektedir. Nitekim klasik yöntemlerle yapılan arazi çalışmaları özellikle zaman ve 

veriye ulaşmada birçok zorlukları da beraberinde getirmektedir (Delibaş vd, 2015). Çizelge 

2’de Tarım alanlarında (geleneksel ve organik), çevre ve hidroloji konularında UA ve CBS 

kullanılarak yapılabilen uygulamalar verilmiştir. 

 

Çizelge21. Organik tarım alanlarında ve geleneksel tarım alanlarında UA ve CBS'nin rolü. 

Problem Alanı Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Tarım 

 

Arazi kullanımının belirlenmesi, 

Bitki tipini ayırma, Ürün 

çeşitliliğinin belirlenmesi, Bitki 

canlılığının izlenmesi, Bitki 

gelişimini izleme, Rekolte tahmini, 

Toprak nemi ve türünü belirleme. 

Sürdürülebilir arazi yönetimi, Tarla 

planlama, Hassas tarım çalışmaları, 

Rekolte tahmini, Sulama ve drenaj 

ağlarının değerlendirilmesi, Haşere ve 

hastalık yönetimi. 

Çevre 

Ekolojik gelişmelerin sürekli ve 

geniş, ölçekte izlenmesi, Arazi 

örtüsü veya kullanım haritası, 

Akarsu, deniz ve göl su kirliliğinin 

belirlenmesi, Kıyı alanlarındaki 

değişimlerin izlenmesi, Sanayi 

alanları ve çevresindeki 

değişimlerin izlenmesi. 

Çevresel bilgi sistemi oluşturulması, 

Su kaynakları yönetimi ve 

planlanması, Kıyı değişimlerinin ve 

riskli bölgelerin analizi, Gürültü 

kirliliği haritalarının oluşturulması, 

Katı atık yönetimi ve planlanması, 

Orman envanter haritalarının yapımı. 

 

Hidroloji 

 

Su kalitesi analizleri, Su kirliliği 

izleme, Sel haritalaması ve izleme, 

Kar dağılımını ve miktarını 

belirleme, Buz erimesi ve buz 

hareketi gözlem. 

Su kaynakları yönetimi, Hidrolojik 

analizler, Kirliliğin etkilerinin 

belirlenmesi, Taşkın ve sel riski 

analizleri, Kar ve buz kütleleri için 

hacim hesabı. 

(Kavzoğlu ve Çölkesen, 2011) 

 

 

 

 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

161 

 

3.1.Tarımsal Amaçlı Uygulamalar 

Uzaktan algılama teknolojiklerinin etkin olarak kullanıldığı çalışma alanlarından birisi 

de tarımsal uygulamalardır. Çizelge 2’de gösterildiği üzere UA yöntemi ile, farklı özellikteki 

bitki tiplerinin sınıflandırılması, bitki gelişiminin izlenmesi, ürünlere ait rekolte tahminlerinin 

yapılması, toprak türünün ve toprak nemliliğinin belirlenmesi başta olmak üzere bir çok 

tarımsal çalışma başarıyla gerçekleştirilmektedir. Üründeki verim tahmini ise ileri planlamalar 

ve geleceğe dönük tarımsal politikalar için son derece önemlidir. Bitki izlemenin geleneksel 

yöntemleri ve rekolte tahmini zemin etütleri ve budama zamanı nedeniyle pahalı ve zaman 

alıcıdır. Rekolte tahmini için çeşitli bitki indeksleri (RVI, NDVI, TVI, SAVI, OSAVI v.b.) 

kullanılarak belirlenebilmektedir. Şekil 1’de farklı ürünlere sahip tarım arazilerinin uydu 

görüntüleri gösterilmiştir (Kavzoğlu ve Çölkesen, 2011). 

 

 
Şekil 1. Farklı tür ve şekildeki tarım arazileri (Kavzoğlu ve Çölkesen, 2011) 

 

Tarımsal amaçlı toprak ve arazi kullanım planlamasında önem taşıyan tarım 

arazilerindeki jeolojik yapı, iklim, bitki örtüsü ve topoğrafik koşullar nedeniyle tarımsal 

toprak yapısında çok çeşitlilik gösteren büyük toprakların sınıflandırılması CBS ile bütünleşik 

UA ile yapılmaktadır. Tarım toprakları; toprağın kullanılmaya karşı gösterdikleri özelliklerine 

göre mutlak tarım arazileri (I. ve II. sınıf araziler); marjinal tarım arazileri (III. ve IV. sınıf 

araziler), toprağı kullanmada tarıma elverişsiz marjinal tarım arazileri (V., VI. ve VII. sınıf 

araziler) ve tarıma elverişsiz araziler (VIII. sınıf araziler) diye sınıflandırılmaktadır. Mutlak 

tarım arazilerinden tarıma elverişsiz arazilere doğru sorunların arttığı görülmektedir. Toprak 

işlemeli tarıma elverişsiz araziler ile tarıma elverişsiz araziler; orman, mera gibi devamlı bitki 

örtüsü altında kalmaktadır. Ancak giderek artan teknikler yardımı ile orman ve meralardan 

açılan araziler kullanılmaktadır. Bu durum, bir yandan erozyona neden olurken, diğer taraftan 

otlak ve meraya bağlı hayvancılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Meralardan tarla olarak 

açılan eğimli arazilerde hiç bir önlem alınmadan yapılan tarım; hem verimin hızla düşmesine, 

hem de erozyonun artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, UA ve CBS entegrasyonu ile 

yapılan uygulamalarda tarım topraklarının uygun kullanımı, toprağın özelliklerine göre 
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sınıflandırılması ve kullanılması için mutlak tarım yapılabilecek tarıma elverişli yerler 

belirlenmektedir. Hızlı bir şekilde gelişen yapılaşma, kentleşme, sanayileşme ve nufüs artışı, 

insanların yüksek gelir elde etme hırsı, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, tarımsal kalkınma amaçlı optimum kararların alınması, toprağın 

korunması ve tarım arazilerinin doğru kullanılmasında UA uygulamaları önem kazanmaktadır 

(Lillesand ve Kiefer, 1994; Eastman, 2003; Jensen, 2005; Tomlin, 1990; Burrough ve 

McDonnell, 1998). 

 

3.2.Arazi Kullanım Planlaması 

    Bugün aldığımız kararlar, gelecekte yaşamımız boyu devam eden bir etkiye sahip 

olabilmektedir. Eğer sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı başaracaksak akıllı seçimler 

yapmamız kritik (dönüm noktası) olacaktır. Kaynak ayırma (tahsis) kararları için iyi ve 

anlamlı çalışmalar yapmak gerekir. Bu nedenle, yenilikçi çok kriterli ve çok amaçlı 

değerlendirme teknikleri ve yöntemleri kullanılmalıdır. Bu anlamda, karar-vericiler benzeri 

görülmemiş güç ve kontrollü seçeneklere ve kararlara CBS ile entegre olmuş UA çalışmaları 

ile sahip olmaktadırlar. Örneğin, UA ile bazı analiz imkanları şunlardır (Eastman, 2003): 

 Akıllı büyüme için çok amaçlı planlama, 

 Doğal kaynak planlaması, 

 Arazi kullanım karar desteği (kaynak ayırma, koruma ve optimum kullanma), 

 Tarihi ve kültürel varlıkların korunması; özellikle doğal sit alanlarının korunması, 

 Çeşitli arazi kullanım amaçlı uygunluk haritasının yapımı, 

 Alternatiflarin görselleştirilmesi, 

 Gayrimenkul pazar/market entegrasyonu ve 

Organik tarımda geleneksel tarıma göre daha düşük verim olduğu bilinen bir gerçektir. 

Şekil 2’ de UA ve CBS yardımı ile oluşturulan tarımsal bilgi haritalarından ve toprak 

özelliklerinden faydalanıp tür ve çeşide göre uygunluk haritaları dikkate alınarak arazi 

kullanım planlaması yapılmalıdır.  

 

  
, 

 Şekil 2. Buğday yetişme koşulları uygunluğu ve toprak tuzluluğu haritası                            

(Şatır ve Berberoğlu, 2014) 

 

3.3.Çevre Değişim Analizi 

Su kirliliğinin görüntülenmesi ve haritalanması, hava kirliliğinin ve etkilerinin 

belirlenmesi, doğal afetlerin etkilerinin incelenmesi, drenaj ağlarının belirlenmesi, su 

havzalarının belirlenmesi, hidrolojik ve topoğrafik yüzeylerin analizi çalışmalarında, yüzey 
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madenciliğinin ve atıklarının görüntülenmesiyle bu etkilerin organik tarım alanları üzerine 

etkileri incelenebilmektedir. UA ve CBS entegrasyonu ile çevresel modelleme, gözlemleme 

ve çevre değişim tahmini için kullanılan teknikler en seçkin uygulama örnekleridir. Küresel 

atmosferik değişimler ve biyo (canlı) çeşitliliklerinin kaybının değerlendirilmesinde UA 

yazılım araçları kullanılmaktadır. Çevredeki değişimler değerlendirilip gelecek için 

kestirimler yapılmakta ve alternatif çözümlerin modellenmesi yapılmaktadır. Uzun dönemli 

görüntü dizilerinden anomalilerin ve değişimlerin analizi için UA yazılımlarının spektral 

araçları kullanılmaktadır. Örneğin, uygulamadaki bazı analiz çeşitleri (Eastman, 2003).  

 Arazi kullanım değişim ve zaman serileri analizi, 

 Biyo-zenginlik/çeşitlilik harita yapımı, 

 Toprak erozyon potensiyel modellemesi, 

 Jeolojik ve toprak yapısı bilgileri,  

 Havza ve iklim bilgileri kullanılarak akaçlama havzası yönetimi, 

 Böcek istilası risk haritası, 

 Su kalitesinin ve su kirliliğinin belirlenmesi, 

Genel anlamda, CBS nin en önemli kullanım alanlarından birisi alan kullanım 

uygunluğu haritalaması ve analizleridir (Malczewski, 2004). Bir çok kriterli analiz (ÇKA) 

tabanlı karar verme işlemini uygulamak için alternatiflerin belirlenmesi ve bu alternatiflerin 

etki değerlerine göre sıralanması gereklidir (Jansen ve Rietveld 1990; Carver, 1991). 

 

4.SONUÇ 

Toprak ve su gibi doğal kaynaklar, amaç dışı kullanım,  geri dönüşümlü ve/veya 

genellikle geri dönüşümsüz olarak kirlenme, doğal afetler, savaşlar ve yakmalar ile her geçen 

gün hızla azalırken, dünya nüfusu her geçen gün hızla artmaktadır. Canlılığın devamı için 

gerekli olan beslenme ise ancak doğal kaynaklar varsa olabilmektedir. Var olan geleneksel 

tarım arazilerindeki kimyasal kalıntılar, artan hastalıklar, her yıl bir yenisi çıkan virüsler, 

İnsanoğlunu daha sağlıklı ve doğal üretim yöntemleri aramaya yönlendirmiştir. Ancak 

kalabalık insan nüfusunu bugünkü şartlarda mevcut organik tarım alanlarında yetiştirilen 

ürünler ile beslemek mümkün görünmemektedir. O halde hedef, organik tarım alanlarını 

kontrollü bir şekilde arttırmak ve iyi yönetmek olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli 

husus ise, geleneksel tarımın gelişmesinde yapılan hataların organik tarım alanlarının 

arttırılması sürecinde yaşanmamasıdır. Öncelikle alanların doğru seçimi, doğru planlanması 

ve kullanılması gerekmektedir. Tüm bunları kısa sürede, doğru ve ekonomik olarak 

planlamak, yönetmek ve izlemek gerekmektedir. İşte tam bu noktada yeni teknolojilerin bu 

amaçla kullanılması konusu devreye girmektedir ki, söz konusu yeni teknolojilerin en 

önemlilerinden birisi de UA ve CBS’dir. 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yeryüzüne ait bilgilerin hızlı, ekonomik 

ve yüksek doğruluklu olarak elde edilmesini sağlayan teknolojilerdir. Bu teknolojilerin 

yardımı ile yeryüzünün büyük bir bölümü farklı zaman aralıklarında, farklı konumsal ve 

spektral çözünürlüklerde görüntülenebilmekte ve elde edilen uydu görüntüleri birçok 

çalışmada temel altlık olarak kullanılabilmektedir. Doğal ve beşeri sistemlerin araştırılması, 

modellenmesi ve zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin analizi UA ve CBS’ nin bir 

arada kullanımı ile etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Organik tarım ise önemi her 
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geçen gün daha da anlaşılan ve taleplerin arttığı bir tarım şeklidir. Mevcut organik tarım 

alanlarının talebi karşılayacak büyüklükte olmaması veya uygun olmayan alanlarda tesis 

edilmeleri, tesis edildikleri alanlarda var olan veya olması muhtemel sorunların tespiti ve 

çözümlerinin üretilme ihtiyacı bize UA ve CBS gibi teknolojilerin kullanılmasını gerekli 

kılmaktadır. Bugün organik tarım alanlarında UA ve CBS kullanımı, arazi kullanım 

planlanması, bitki çeşitliliği tespiti, bitki canlılığı, bitki gelişimi, su ihtiyacının belirlenmesi, 

rekolte (verim) tahmini, toprak nemi ve türünün belirlenmesi, sulama ve drenaj ağlarının 

değerlendirilmesi, haşere ve hastalık yönetiminde problemlerin analizi, yorumlanması ve 

çözüm önerilerin üretilmesi gibi daha pek çok konuda kolaylıklar sağlamaktadır..  

Sonuç olarak, yakın zamanda organik tarımda, söz konusu verilerin bir arada 

değerlendirilerek yönetilmesi, analizi ve görüntülenmesinde uzaktan algılama teknolojileri ve 

coğrafi bilgi sistemlerinin bir arada kullanıldığı dinamik yapılı entegre bilgi sistemleri 

vazgeçilmez bir araç olarak kullanılacaktır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin Organik tarım 

alanında dünya standartlarını yakalayarak başarılı olması ve bu konuda dünya pazarındaki 

yerini güçlendirerek arttırması için UA ve CBS gibi konumsal ve mekansal bilgileri işleyen, 

yorumlayan ve kullanan bir platforma ulaşması gerekmektedir. Bu konuda çalışan biz 

tarımcıların, daha çok uzman yetişmesine, orta ve büyük ölçekteki her işletmede bu 

sistemlerin kullanılmasına destek vermemizin faydalı olacağına inanmaktayız. 
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TARIMSAL ALANLARDA BRYOFİT ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE 

YAPILAN BAZI ÇALIŞMALARIN KRİTİĞİ 

 
Gökhan ABAY 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
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Özet 

Bu bildiride, karasal ekosistemlerin önemli bir parçası olan tarım arazilerinde yayılış gösteren bryofitler 

üzerine yapılan bazı çalışmaların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu alanlarda yayılış gösteren bryofit tür 

zenginliğinin, taksonların bulunma sıklığının, yaşam stratejilerinin, gametofit ve sporofit yapılarının ve aseksüel 

üreme yapılarının arazi kullanım yoğunluğu ve substrat çeşitliliği ile olan ilişkilerinin sonuçları verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bryofitler, tarım arazileri, flora, arazi kullanımı, habitat  

THE REVIEW OF SOME STUDIES DONE ABOUT BRYOPHYTE  
RICHNESS IN ARABLE LANDS 

 
Abstract 

In this review, a general evaluation of some studies about bryophytes spreading in arable lands which 

are important parts of the terrestrial ecosystems was performed. The results of bryophyte species richness in 

these areas, taxa occurrence frequency, life strategy, gametophyte and sporophyte structures and asexual 

propagules related to land use intensity and substrate diversity were given.    

Key Words: Bryophytes, arable lands, flora, land use, habitat 

GİRİŞ 

Tarımsal alanlar Avrupa’da en yaygın habitatlar arasında yer almaktadır 

(Andriušaitytė ve Jukonienė, 2013). Son yıllarda bu habitatlarda görülen biyolojik 

çeşitlilikteki azalmalar, bilimsel kuruluşların arazi kullanımı ve yönetimi konusunda farklı bir 

strateji izleme gereksinimini doğurmuştur. Tarım arazileri doğal alanlarda bulunmayan bir 

dizi habitatları barındırmasına rağmen, tarım biyolojik çeşitliliği etkileyen tehlike olarak 

görülmektedir. Bu nedenle bitki kaybı ve buna neden olan insan kaynaklı faktörler; 

populasyon sayımı, tek bir türün izlenmesi, bitki sosyolojisi gibi çeşitli metotlar kullanılarak 

araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, insan kaynaklı müdahalelerin sıklıkla azot verilmesi ile 

ilişkili olduğu yönündedir. Bir diğer etken de hemerobik durumdur (Zechmeister ve Moser, 

2001). 

Ekilebilir araziler, toprak içerisinde diasporlara sahip olan ve sıklıkla yeniden 

üreyebilen bitkilerin araştırılması için iyi bir çalışma alanıdır (Zechmeister ve ark., 2003). Bu 

açıdan bakıldığında tarım arazileri kendine özgü bryofit florasına sahip önemli yaşam 

alanlarından biridir (IAPA, 2005). Tarımsal alanlar, bryofitleri (yapraklı karayosunları, 

ciğerotları, boynuzsu ciğerotları) rahatlıkla bulmak için açık bir mekân olmayabilir. Buna 

karşın bu küçük yapılı bitkilerden, yetiştirilen ürünlere zarar vermeyecek şekilde kültür 

alanlarını mesken edinmiş olanları vardır. Nem ve gölgeyi seven, sürekli yağışın olduğu 

ortamları kendine yaşam alanı edinmiş bu bitkilerin bazıları periyodik kuraklığa ve devamlı 

bozulmalara karşı toleranslı olarak bilinirler (Porley, 2008). İhtiyacı olan suyu direkt olarak 

kendilerini çevreleyen ortamdan sağlayan bryofitler küçük, vasküler olmayan ve eşeysel 

üremeleri mevcut dış suya bağımlı bitkilerdir. Bu nedenle nemli mikroiklimleri tercih ederler. 

Bryofitler, çok geniş bir fizyolojik ve yayılış adaptasyon özelliği gösterirler (Smith, 1982; 
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Proctor, 1990; Bates ve Farmer, 1992; Longton, 1997; Zechmeister ve ark., 2003). Yeniden 

üremede gösterdikleri bu farklı varyasyonlar bryofitlerin yaşam döngülerinde, özellikle 

habitatlarda yüksek orandaki bozulmalarda, önemli bir rol oynar (Bisang, 1996; During, 

1997). Bu nedenle, bryofitleri doğal yapıları ve sahip olduğu bazı özelliklerinden dolayı 

korumak yayılış gösterdiği araziler açısından da önemli faydalar sağlar. Bu bitkiler özellikle 

kış aylarında çok iyi bir toprak koruma vazifesi görürler. Ayrıca, mineral besin döngüsünde, 

azot bağlamada ve nem tutmada bir sünger olarak önemli bir rol oynarlar (Porley, 2008).  

Tarımsal alanlarda bryofit tür zenginliği üzerine çalışmaların bilim insanları tarafından 

çoğunlukla ihmal edildiği literatür bilgilerinden anlaşılmaktadır (Zechmeister ve Moser, 2001; 

Zechmeister ve ark., 2003). Özellikle 1960 yıllara kadar tarımsal bryofitler için yapılan 

araştırmaların dağınık ve oldukça az olduğu ifade edilmektedir (IAPA, 2005; Porley, 2008). 

Sözü edilen alanlarda yapılan çalışmaların çoğu çiftçilik faaliyetleri ile habitat özelliklerini 

ayırmadan sunulan araştırmalardır (Bisang ve Urmi, 1994; Hodgetts, 1996; Jedicke, 1997; 

Grims ve Köckinger, 1999; Whitehouse, 2001). Sadece birkaç çalışma farklı habitatlar ve 

genellikle tek, nadir veya nesli tehlike altında olan türler hakkında bilgi verme üzerinedir 

(Urmi ve ark., 1993; Bisang, 1996; Zechmeister ve ark., 2002). Genel bryofit tür zenginliği 

üzerine tarımsal habitatlardaki habitat çeşitliliğinin etkisi konusunda az sayıda araştırma 

mevcuttur (Zechmeister ve ark., 2003). Son araştırmalar; özelleşmiş aseksüel yapılara sahip 

bryofitlerin farklı habitatlardaki çeşitliliği, onların yaşam formları ve morfolojik yapılarının 

farklı habitatlarla olan ilişkileri (Andriušaitytė ve Jukonienė, 2010, 2013) ile ilgili iken, arazi 

kullanım yoğunluğu ile bryofit tür zenginliği arasında bir korelasyonun olduğu şeklindeki 

çalışmalar (Zechmeister ve Moser, 2001; Müller ve ark., 2012) da mevcuttur. 

Sunulan bu bildirinin amacı; farklı coğrafyalarda tarımsal alanlarda yapılan 

bryofloristik çalışmaların, arazi kullanım yoğunluğu ve habitat özellikleri ile bryofit tür 

zenginliği, gametofit ve sporofit yapıları, yaşam stratejileri arasındaki ilişkileri açıklayan 

araştırma sonuçlarının kritiği üzerinedir.  

 

TARIM ALANLARINDA BRYOFİTLER KONUSUNDA YAPILAN BAZI  

ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Zechmeister ve Moser (2001); Doğu Avusturya’da bryofit tür zenginliği üzerine tarım 

arazilerinin kullanım yoğunluğunun etkileri üzerine araştırma yapmışlardır. Coğrafi bilgi 

sistemi yardımıyla rastgele örnekleme metodu kullanılarak belirlenen 600 x 600 m 

büyüklüğündeki 29 parselde her bir mevkinin arazi kullanım yoğunluğunun bryofit tür 

zenginliği araştırılmıştır. Çıplak topraklar üzerinde yetişen 126 türün dışında, çoğu Pottiaceae 

ve Dicranaceae familyalarına ait 92 tür örnekleme periyodu süresince sporofitli olarak, çoğu 

Bryaceae familyasına ait 22 tür üzerinde de bulbil veya gemma adı verilen özel üreyimli 

yapılar bulunmuştur. Açık araziler üzerinde, düşük fakat devamlı bozulmalar daha düşük arazi 

kullanım yoğunluğu ile kıyaslandığında bryofit çeşitliliğinin arttığı gözlemlenmiştir. Buna 

karşın daha sık bozulmalar, özellikle alanda bir yılda iki kereden daha fazla yapılan pullukla 

sürmeler, bu gibi alanlarda tür çeşitliliğini azaltmıştır. Sporofit ve gametofit gibi yeniden 

üremeyi sağlayan yapıların üretiminin orta derecede bozulma rejiminde daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. Habitat ölçeğinde bakıldığında, azalan arazi kullanım yoğunluğu ile tehlike 

altındaki türlerin sayısındaki gibi toplam bryofit tür sayısında da önemli bir artış görülmüştür. 

Bu durumun, esas olarak habitat ve azalan arazi kullanım yoğunluğu ile artan yapısal 
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çeşitlilikten kaynaklandığı ifade edilmiştir. Taş, kaya gibi ortamlar üzerinde yetişen 

bryofitlerin arazi kullanım yoğunluğu ile hiçbir ilişki göstermediği, ağaç kabuğu üzerinde 

yetişen taksonlar ile arazi kullanım yoğunluğu arasında ise çıkan korelasyonun tatmin edici 

olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca insan etkisi altında olan habitatlarda epifitik tür kaydına 

rastlanmadığı rapor edilmiştir. Taksonlardaki eşeyli üreme substratın yaşıyla birlikte artış 

göstermiştir. Sonuç olarak, habitat ölçeğinde arazi kullanım yoğunluğu, yapısal çeşitlilik ve 

tür çeşitliliği arasında önemli bir ilişki bulunmuştur.    

Whitehouse (2001); Québec ve Slovakya’nın tarım arazilerindeki bryofit taksonlarını 

listelemiştir. Her iki alanın bryofit florasının önemli bir benzerlik gösterdiği rapor edilmiştir. 

Ditrichum cyclindricum her iki bölgedeki örnek toplanan lokalitelerde en sık rastlanan takson 

olarak kayıt edilmiştir. Québec’te 4 ciğerotu, Slovakya’da 5 ciğerotu rapor edilmiştir. 

Karayosunu açısından Slovakya 27 taksonla ilk sırayı alırken, Québec’teki tarım arazilerinde 

22 taksonun varlığı söz konusudur.  

Zechmeister ve ark., (2002); Avusturya’nın tarım arazilerinde 72 örnek alanda rastgele 

örneklemeler yaparak bryofit taksonlarını toplamışlardır. Toplam 506 türün dışında 135 adet 

tehlike altındaki bryofitin kaydı verilmiştir. Tehlike kategorisine giren bütün taksonlar 

içerisinde % 38’inin sporofit taşıdığı ve % 15’inin ise yeniden üremeyi sağlayacak olan 

vejetatif yapılara sahip olduğu tespit edilmiştir. Esas olarak daha yoğun çiftlik faaliyetlerinin 

olduğu düşük rakımlara kıyasla, daha üst rakımlarda kısmen büyükbaş hayvancılığın yapıldığı 

kesimlerde tehlike altındaki bryofit tür sayısı daha fazla gözlemlenmiştir. Örnekleme 

noktalarındaki tehlike altındaki taksonların sayısı ciddi farklılıklar göstermiştir. Tehlike 

altındaki bryofitler için en önemli habitatlar; az kullanılmış bağ bahçeler, kısmen kullanılmış 

çayır-meralar, arazi kenarları ve nadasa bırakılan topraklardır. Hemerobik durum olarak 

tanımlanmış arazi kullanım yoğunluğu ile tehlike altındaki türlerin sayısı arasında anlamlı bir 

negatif ilişki bulunmuştur. Çalışmada, arazi kullanım ve habitat kalitesine göre tehlike 

altındaki taksonların dağılımı tartışılmıştır. Daha önceden nesli tükenmiş olarak 

Avusturya’dan rapor edilmiş olan 3 türün (Phascum floerkeanum, Rhynchostegium 

megapolitanum ve Tortula canescens) kayıtları verilmiştir. Tehlike kategorisi hassas sınıfına 

giren taksonlarda sporofit üretimi % 42 gibi oldukça yüksek bir rakam olarak dikkat 

çekmektedir. Hâlbuki gemma gibi aseksüel üreme yapıları nesli tükenmekte olan taksonlarda 

daha yaygın olarak tespit edilmiştir (% 27).    

Zechmeister ve ark., (2003); Avusturya’nın tarım arazilerinde rastgele olarak seçilmiş 

32 örnekleme alanı içerisinde 1286 habitatta bryofit tür zenginliğini araştırmışlardır. Arazi 

ölçeğinde bryofit tür zenginliği ile sadece yağışın ilişkide olduğu, oysa habitat ölçeğinde ise 

tür zenginliğinin esas olarak arazi kullanım yoğunluğu ve substrat çeşitliliğinden etkilendiği 

belirtilmiştir. Sıcak nokta olarak tabir edilen bryofit tür zenginliği açısından en önemli 

habitatlar; üç yıldan daha fazla nadasa bırakılmış araziler, yaşlı ağaçların olduğu otlaklar, 

ağaçlık alanlar, kısmen yoğun kullanılmış çayırlıklar ve yaşlı ağaçlarla kaplı yollar olarak 

rapor edilmiştir.  

Andriušaitytė ve Jukonienė (2010)’nin çalışması, Litvanya’nın tarım arazilerinde 

1998-2002 yıllarında yapılan bryolojik araştırmaya dayalıdır. Araştırma sonuçlarına göre; 

aseksüel üreme yapılarına sahip 20 karayosunu türü rapor edilmektedir. Çalışmada; 

taksonların bulunma sıklığı, ülke coğrafyasındaki dağılımı, yaşam stratejileri, farklı habitat ve 

arazilerde farklı topraklar üzerindeki varoluşlarının bir tartışması yapılmıştır. 20 takson, 6 cins 
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(Bryum, Pohlia, Dicranella, Ditrichum, Barbula ve Leptobryum) içinde toplanmıştır.  En 

fazla taksona sahip cins Bryum olarak rapor edilmiştir. 3 tip özelleşmiş vejetatif yapı 

görülmüştür. Rizoidal gemma bütün cinslerde, aksiller bulbiller sadece Bryum ve Pohlia 

cinslerinde, aksiller ipliksi gemmalar ise Bryum moravicum ve Bryum pallens türlerinde 

görülmüştür. Taksonların yaşam stratejileri bir tür dışında (Leptobryum pyriforme) kolonist; 

efemeral kolonist (rizoidal gemma taşıyan), öncül kolonist (aksiller bulbil taşıyan) ve ipliksi 

gemma taşıyan türlerdir. Çalışma alanındaki taksonların % 60 kadarının vejetatif üreme 

yapılarını taşıdıkları belirtilmiştir. 

Müller ve ark., (2012); Kuzey ve Orta Almanya’da 85 adet tarım ve otlak alanında 

bryofit vejetasyonu ve vasküler bitkiler üzerine çalışmışlardır. Çalışma esnasında arazi 

kullanım yoğunluğu üzerine bilgiler de kayıt edilmiştir. Arazi kullanım yoğunluğu ve 

verimliliğin, toplam bryofit tür zenginliği ve akrokarp (küçük ve dik yapıda) ve pleurokarp 

(sürünücü, ciğerotu içeren) büyüme formlarının tür zenginliği üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Her iki bölgedeki bryofit tür zenginliğinin değişkenlik göstermesinin nedeni olarak toprak 

koşulları ve nemlilikteki farklılıklar gösterilmektedir. En sık görülen türler sırasıyla; 

Brachythecium rutabulum, Eurhychium hians ve Amblstegium serpens pleurokarp türleri ile 

Phascum cuspidatum, Barbula unguiculata, Bryum rubens ve Physcomitrium pyriforme 

akrokarp türleridir. Genel olarak pleurokarp taksonlar akrokarplardan daha sık bulunmuştur. 

Toplam bryofit tür zenginliği vasküler bitki tür zenginliği ile pozitif korelasyon göstermiştir. 

Bryofit vejetasyonu arazi kullanım oranı ile ters orantılı bir gelişim göstermiştir. Toplam ve 

pleurokarp tür zenginliği biçme sıklığı ile negatif ilişki gösterirken, pleurokarp tür zenginliği 

yüksek orandaki gübreleme oranlarında azalma göstermiştir. Ayrıca akrokarp tür zenginliği, 

gübreleme uygulamaları ile önemli derecede negatif ilişki göstermiştir. Otlatma yoğunluğu 

bryofit tür zenginliği üzerine önemli bir etki göstermemiştir. Hem pleurokarp hem de toplam 

tür zenginliği biyokütle üretimi ile önemli derecede negatif ilişki göstermiştir. Pleurokarp tür 

zenginliği azot ve magnezyum konsantrasyonları ile önemli iken, sadece vasküler bitki 

biyokütlesindeki kalsiyum konsantrasyonu toplam bryofit tür zenginliği ile ilişkili 

bulunmuştur. Akrokarp türler ne biyokütle üretimi ne de biyokütledeki mineral besin 

konsantrasyonlarından birinden etkilendiği rapor edilmiştir.    

Andriušaitytė ve Jukonienė (2013); Litvanya’nın tarım arazilerindeki bryofit 

çeşitliliğinin dağılımı üzerine bir araştırma yapmışlardır. Bryofitler; sistematik yapısı ve 

morfolojik formları, yaşam stratejileri, yeniden üreme şekli ve bulunma sıklığı açısından 

irdelenmiştir. 25 familya, 48 cinse bağlı 97 taksonun kaydı verilmiştir. Bunlardan 84’ü 

karayosunu, 13’ü ise ciğerotu ve boynuzsu ciğerotudur. Taksonların % 40’dan fazlası 

Bryaceae, Pottiaceae ve Mielichhoferiaceae familyalarını temsil etmektedir. Akrokarp 

karayosunları (% 84,3) ve talluslu yapıdaki ciğerotlarının baskınlığı, Pottiaceae, Bryaceae, 

Mielichhoferiaceae ve Ricciaceae familyalarının Bryum (14 tür), Pohlia (8 tür), Dicranella (6 

tür) ve Riccia (6 tür) cinsleri gibi yüksek oranda takson içeren cinslerle temsil edilmesi, kısa 

ömürlü kolonistler, taksonların sıklıkla sporofit ve aseksüel üreme parçaları meydana getirme 

çabaları, çalışılan habitatlardaki bryofitlerin spesifik özellikleri olarak belirtilmiştir. Bryofitler 

içinde sporofitler ve özelleşmiş aseksüel yapılar (ciğerotları için gemma, karayosunları için 

rizoidal tuber ve bulbiller) yaygın olduğu bildirilmiştir. Sporofitli taksonlar içerisinde monoik 

olanlar % 64, dioik olanlar % 36’lık bir orana sahiptir. Yüksek oranda sporofit üretimine 

sahip taksonların çoğunun bir yıldan daha az yaşam ömrüne sahip olduğu, buna karşın nadiren 
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spor üreten türlerin ise birkaç yıllık yaşam ömrüne sahip olduğu belirtilmiştir. Çok yıllık 

türlerin hiçbirinde sporofit gözlemlenmediği de rapor edilmiştir. En sık rastlanan taksonlar; 

Phascum cuspidatum, Bryum argenteum, Barbula unguiculata, Riccia glauca, Tortula 

truncata ve Oxyrrhynchium hians olarak kayıt edilmiştir.   

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Biyoçeşitlilik ile ilgili araştırmalar çoğunlukla doğal ekosistemlerde olmakla birlikte 

tarımsal alanlarda da bu tür çalışmaların sınırlı sayıda olduğu literatür bilgilerinden 

anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu tür habitatlardaki bitki çeşitliliğinin diğer 

ekosistemlere göre daha az olması, tarım alanlarında üretilmek istenen türün dışındaki her 

türlü bitkinin zararlı olarak kabul edilmesi ile açıklanabilir. Bu açıdan bakıldığında 

konvansiyonel tarıma göre organik tarım işletmeciliği biyoçeşitliliğin korunması anlamında 

sürdürülebilir bir yaklaşımdır. Özellikle nadir, nesli tehlike altında olan ve yaşamı yakın 

gelecekte tehlike altında olabilecek türlerin olduğu yerler ve bitkisel tür zenginliğine sahip 

alanlarda tarıma elverişli uygun koşullar olduğu takdirde organik tarımın teşvik edilmesi 

biyoçeşitliliğin devamlılığı açısından son derece önemlidir.  

Özellikle 2000’li yıllardan sonra yapılan tarımsal bryofitler konusundaki 

araştırmaların tür zenginliği ile arazi kullanım yoğunluğu ve habitat çeşitliliği arasındaki 

ilişkilere daha fazla odaklanması, bu yıldan önce uygulanan tarımsal faaliyetlerin (gübreleme, 

pullukla sürme vs.) günümüze gelinceye dek bryofitler üzerinde nasıl bir etki yarattığı 

sorusunu gündeme getirmektedir. Ayrıca; yapılan birçok çalışmada bryofitler için tehlike 

kategorilerinin olmaması, bu türlerin koruma stratejileri konusunda alınacak kararlarda bir 

eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; farklı ürün gruplarının olduğu kültür alanlarında ve farklı yönetim 

şekilleri altındaki bryofitlerin takson zenginliği ve bulunma durumlarını, bilhassa organik 

tarımın yapıldığı arazilerdeki bryofitlerin dağılımını anlamak için çok daha fazla 

araştırmaların yapılması gerektiği görüşü ileri sürülmüştür (IAPA, 2005). 
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Özet 

Organik süt üretimi, yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler talep eden tüketici kitlesine yönelik, çevre dostu 

üretim teknikleriyle kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir üretim faaliyetidir. Organik süt, hayvan 

refahının ve koruyucu hekimliğin dikkate alındığı, pestisit kalıntısı, GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar), 

antibiyotik ve hormon içermeyen ve Aflatoksin M1 bulundurmayan sağlıklı ve güvenilir bir üründür. Organik 

sütün toplam bakteri sayısı kanunla belirlenen sınırların altında ve besin değeri konvansiyonel sütlere göre daha 

yüksektir. Organik süt üretimi, yetiştirme, hayvancılık, sağım, taşıma, depolama, işleme, dağıtım ve perakende 

satış aşamalarını içermektedir. Bu derleme organik süt üretimindeki biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler 

hakkında bilgi verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Organik süt, biyolojik, kimyasal, fiziksel, tehlike 

BIOLOGICAL, CHEMICAL AND PHYSICAL HAZARDS  

IN ORGANIC MILK PRODUCTION 

 
Abstract 

Organic milk production is a production activity made with the certificate and under the control of 

environment-friendly production techniques for the consumer demanding high quality and healthy products. 

Organic milk with the animal welfare and preventive medicine nutritive does not contain of pesticide residue, 

GMO (genetically modified organism), antibiotic, hormone and Aflatoxine M1 and a healthy and safe product. 

Its total bacteria number is less than the legal limit and nutritive value of higher than conventional milks. 

Organic milk production involves the steps of breeding, husbandry, milking, transportation, storage, processing 

and marketing at retail. This review gives the information about the biological, chemical and physical hazards in 

organic milk production 

Key Words: Organic milk, biological, chemical, physical, hazard 

GİRİŞ  

Günümüzde hava, su ve toprak kirletilmeden, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, 

çeşitli hastalık ve zararlıların etkisini en aza indiren tarımsal ve hayvancılık teknolojilerinin 

geliştirilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bununla birlikte gıda güvenliği konusunda 

tüketicilerin bilinçlenmesi ve kalitenin ön plana çıkması, çevrenin korunmasına olan 

duyarlılığın artması, yaşam standartlarının ve gelir düzeylerinin giderek yükselmesi gibi 

faktörler de organik ürünlere olan talebi artırmaktadır (Bernabeu ve ark., 2008; Özcan ve 

Tamer, 2015).  

Son yıllarda organik ürün kavramı, tüketicilerin bilinçlenmesine bağlı olarak 

yaygınlaşmış olsa da geçmişi 80’li yıllara dayanmakta ve farklı sanayi dallarını 

kapsamaktadır. Öncelikle et ve süt ürünleri, ekmek, taze ve kurutulmuş sebze ve meyveler, 

dondurulmuş, fırınlanmış gıdalar gibi doğal ürünler; kozmetik yağlar, doğal kozmetik ürünler; 

temizlik malzemeleri; medikal bitkiler; orman ürünleri; ofis gereçleri ve tekstil ürünleri akla 

gelmektedir  (Ataseven ve Güneş, 2008). 

Organik ürün, toprağın doğal zenginliğini artıran bir ekim nöbetinin esas alındığı, 

üretimi esnasında herhangi doğal olmayan bir materyalin kullanılmadığı, insan ve çevre 

mailto:paydinol@uludag.edu.tr
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sağlığı üzerine zararlı etkileri olmayan bir üründür (Vardin ve ark., 2001; Elmaz ve ark., 

2004). Organik, Ekolojik ya da Biyolojik Tarım; tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik 

ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması 

kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı, güvenilir bitkisel ve hayvansal 

ürünler üretilmesini amaçlayan bir sistemdir (Jones ve ark., 2001). Organik gıdalar ise, 

yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek 

ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü ilaçların, büyütme düzenleyicilerin, hormonların, 

antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve 

parlatıcı maddelerinin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleri 

olarak ifade edilmektedir (İnal ve ark., 2008; Anonim, 2010). Bir gıdanın organik gıdalar 

kapsamında değerlendirilebilmesi için üretiminin herhangi bir aşamasında genetiği 

değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanılmaması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve/veya sertifika kuruluşları tarafından gerekli kontrol ve 

sertifikalandırılmasının yapılmış olması gerekmektedir (Atay ve Sarı, 2005; Vardin, 2007; 

Anonim, 2014). 

Organik hayvancılık, yüksek kaliteli, sağlıklı ve risksiz ürünler talep eden tüketici 

kitlesine yönelik, organik yemle besleme, uygun barınak koşulları, sağlıklı hayvan 

yetiştiriciliği, uygun damızlık ve ırk seçimini hedef alan üretim teknikleriyle kontrollü ve 

sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir üretim faaliyetidir (Anonim, 2010; Özcan ve Tamer, 

2015). Organik süt, pestisit kalıntısı, GDO, antibiyotik ve hormon içermeyen, Aflatoksin M1 

bulundurmayan, besin değeri konvansiyonel sütlere göre daha yüksek, toplam bakteri sayısı 

kanunla belirlenen sınırların altında, sağlıklı ve güvenilir bir ürün olarak tanımlanmaktadır 

(Rosati ve Aumaitre, 2004; Ayyıldız ve Tosun, 2012). 

Kaliteli çiğ süt üretimi; hayvan sağlığına, yeme, hijyenik koşullara ve sağım şekline 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yüksek kalitede, sağlıklı, risksiz, kontrollü ve 

sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik süt üretimi ile, mera ağırlıklı beslenme ve rasyonda 

kullanılan kaba yem ve yeşil ot miktarının fazla olması, insan sağlığı üzerinde birçok olumlu 

etkisi bulunan omega-3 ve konjuge linoleik asidin sütte oranının artmasını sağlamaktadır 

(Kurdal ve ark., 2011; Rembialkowska ve Wisniewska, 2012). 

Çiftçi ile başlayıp tüketici ile sona eren organik süt üretimi; yetiştirme, hayvancılık, 

sağım, taşıma, depolama, işleme, dağıtım ve perakende satış aşamalarını içermektedir. 

Tüketici güveni, sağlık ve çevre beklentileri dikkate alınarak üretim aşamalarının 

kontrollerinin yetkili kurumlar tarafından yapılması, güvenilir bir organik süt üretiminin 

temellerini oluşturmaktadır.  Bu şekilde organik süt üretimi, sadece temel prensipler ve 

standartların sağlanması ile değil; tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik gibi kimyasal 

maddelerin kullanılmadığı güvenilir bir üretimle gerçekleştirilebilmektedir (Vardin, 2007). 

Organik şartlarda üretilen sütlerin besin değerleri ve kaliteleri daha iyi olmakla birlikte, 

üretimi sırasında bazı biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler risk oluşturabilmektedir.  

 

Biyolojik tehlikeler 

Gıdaların üretim, depolama ve dağıtım aşamaları mikroorganizma kontaminasyonuna 

ve bunların çoğalmalarına olanak sağlamaktadır. Gıda işletmelerinde özellikle hijyen 

şartlarının yetersiz olduğu durumlarda, hammadde, işyeri koşulları, ekipman ve personel 

aracılığı ile istenmeyen çeşitli etken maddeler son ürün gıda maddelerine kontamine 
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olabilmektedir. Gıdaların birçoğu patojenlerde dahil olmak üzere pek çok mikroorganizma 

gruplarının üreme ve gelişmeleri için uygun bir ortam sağlamaktadır. Özellikle hayvansal 

kökenli besinler ve süt; yüksek besin öğesi içeriği ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 

dolayı mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturmaktadır (Metin, 2001; 

Kurdal ve ark., 2011). 

Çiğ süt içerisinde, üretim aşamasında mikrobiyel bulaşma nedeniyle sütün 

güvenilirliğini ve kalitesini olumsuz etkileyen çok sayıda mikroorganizma bulunabilmektedir. 

Bu bozulma etmeni bakteriler streptokoklar, koliformlar, psikrotrofik gram-negatif rodlar ve 

basiller, enterokoklar ve mikrokoklar gibi bakterilerdir. Organik süt üretimi sırasında risk 

oluşturabilecek biyolojik tehlikeler içerisinde ise gıda güvenliğini tehdit eden ve gıda 

zehirlenmelerine en fazla yol açan mikroorganizmalar patojen olarak da adlandırılan 

bakterilerdir. Bu bakteriler Escherichia coli, Salmonella, Bacillus cereus, Staphylococcus 

aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Listeria 

monocytogenes, Campylobacter spp.’dir. Mikroorganizmaların başlıca kontaminasyon 

kaynakları, toz, toprak, hava, haşereler, kemirgenler ve diğer hayvanlar, gıda üretiminde 

kullanılan alet-ekipman ve insanlardan oluşmaktadır. Bu patojenlerin insanlara başlıca geçiş 

yolu ise, bulaşmaya maruz çiğ süt ve  yeterince ısıl işlem görmemiş süt ürünlerinin 

tüketilmesi veya enfekte olmuş hayvanlarla direkt temas şeklinde gerçekleşmektedir (Oliver 

ve ark., 2005; Khan ve ark., 2008; Torkar ve Teger, 2008; Costa-Sobrinho ve ark., 2012; 

Jackson ve ark., 2012). 

Süt hayvanlarında hijyenik kaliteyle bağlantılı en önemli hastalık, meme bezlerini 

etkileyen mastitis hastalığıdır. Mastitis, dokuların enfeksiyon kapması ve yaralanmasıyla 

bağlantılı olarak meme bezlerinin iltihaplanmasıdır. Mastitise sebep olan bakterilerin en çok 

bilinenleri bulaşıcı Staphylococcus aureus ve Streptococcus agalactiae’dir ve sütteki somatik 

hücre sayısını normal süte oranla birkaç katına çıkartmaktadır. Mastitise çevresel patojenler, 

özellikle koliformlar, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia spp., Klebsiella spp. de 

sebep olmaktadır. Süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara neden olan mastitis, 

konvansiyonel üretim metodunda olduğu gibi, organik yetiştirme metodunda da enfeksiyonel 

hastalıklardan en önemlisini oluşturmaktadır (Weimer, 2001; Hamilton ve ark., 2006). 

Konvansiyonel ve organik üretiminde mastitis hastalığının karşılaştırıldığı çalışmalarda 

organik yetiştirilen sığırlarda mastitis insidansının daha düşük olduğu bildirilmiştir (Hardeng 

ve Edge, 2001; Bennedsgaard ve ark., 2003; Sato ve ark., 2005; Hamilton ve ark., 2006; Valle 

ve ark., 2007). Yüksek düzeyde karma yem kullanılması, memedeki hücrelerde strese neden 

olmakta, bu durum da mastitis hastalığının ortaya çıkışını kolaylaştırmaktadır. Bu durum esas 

alındığında, organik yetiştirilen sığırlarda mastitis hastalığının daha düşük olması sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır (Hamilton ve ark., 2006; Valle ve ark., 2007). Kandan süte geçmiş 

meme epitelyum hücrelerini, kolostrum korpusküllerini, plazma hücrelerini, eritrositleri ve 

lökositleri içeren somatik hücre sayısı mastitisin varlığının ve derecesinin göstergesi olarak 

ifade edilmekte ve süt üretimi için hayvanın göstermiş olduğu direnci belirtmektedir. 

Hamilton ve ark. (2006), organik yetiştirilen sığırların daha düşük düzeylerde somatik hücre 

sayısına sahip olduğunu; Hardeng ve Edge (2001), herhangi bir farklılık bulunmadığını; Fall 

ve ark. (2008) ise, organik yetiştirilen sığırların daha yüksek somatik hücre sayısına sahip 

olduğunu bildirmiştir. 
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Biyolojik tehlikeler göz önüne alındığında organik hayvancılık işletmelerinde, süt 

hayvanının hijyen ve temizliğine dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Bu yetiştirme sisteminde, 

hayvanların refahı için öncelikle hayvan etiğinin de dikkate alındığı iyi bir barınak ve dikkatli 

bakım koşulları sağlanmalıdır. Barınaklar şekilleri ve boyutları bakımından hayvanların doğal 

davranışlarına cevap verebilecek nitelikte olmalarıyla konvansiyonel hayvan yetiştiriciliğinde 

kullanılanlardan farklıdır. Çok fazla sayıda hayvanın kısıtlı bir alanda yetiştirilmesi 

hayvanların sağlıklı olması amacı ile yüksek miktarda yem ve ilaç kullanılarak yetiştirilmesini 

içermektedir. Ancak organik hayvancılık işletmelerinde, hayvanların bağlı olmaması, içerde 

ve dışarıda hayvan başına birim alanın tahsis edilmesi süt hayvanının daha az kirlenmesini 

sağlamaktadır (Ward ve ark., 2002; Özcan ve Tamer, 2015). 

Sağımdan sonra sütün depolanma koşulları ve süresi sütün mikrobiyolojik kalitesini ve 

üretilen süt ürünlerinde hem güvenliğini hem de kalitesini etkileyen önemli faktörler arasında 

yer almaktadır (Roupas, 2001; Barbano ve ark., 2006; Leitner ve ark., 2008). Sütün kalitesinin 

korunması açısından toplanan sütün değerlendirilinceye kadar soğuk zincirde tutulması 

gerekmektedir. Soğuk zincir sağlanamadığında sütte bulunan mikroorganizma sayısı artmakta 

ve buna bağlı olarak sütün bileşimi değişmekte, ürünlere işlenmesi zorlaşmakta ve sonuçta da 

kaliteli ürün elde etmek mümkün olamamaktadır (Barbano ve ark., 2006; Torkar ve Teger, 

2008; Costa-Sobrinho ve ark., 2012). 

 

Kimyasal tehlikeler 

Kimyasal tehlikeler, sütte doğal olarak oluşabilen maddeler veya üretim sürecinde 

eklenen yapay katkı maddeleri, kimyasallar ya da çevresel bulaşmalar yoluyla meydana 

gelebilmektedir (Çizelge 1). Kimyasal tehlikeleri gıdalarda bulunabilen dezenfektan ve 

deterjan gibi temizlik maddeleri, mikotoksinler, ağır metaller, pestisitler, dioksinler ve dioksin 

benzeri bileşikler, polisiklikaromatik hidrokarbonları (PAH) ve nitratları kapsamaktadır 

(Anonim, 2008). 

Organik beslemede rasyonlarda yem katkı maddesi olarak mikroorganizmalar 

(probiyotikler), enzimler ve organik asitlerin kullanılmalarına izin verilmektedir. Ancak, 

konvansiyonel hayvansal üretimde kullanılan ve tüketici açısından önemli sağlık problemleri 

oluşturan antibiyotiklerin, hastalıkların tedavisi dışında sağlık koruyucu ve sindirime yardımcı 

olarak kullanılmaları ile hormonların büyümeyi uyarıcı olarak kullanılmaları yasaklanmıştır 

(Şengül ve Ürkek, 2013). 

Süt hayvanlarındaki hastalık ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan veteriner 

ilaçlarının bir sonucu olarak antibiyotik kalıntıları süte geçebilmektedir. Süt ineklerinde 

mastitis hastalığını kontrol altına almak için antibiyotik kullanımı yaygın bir uygulamadır. Süt 

içerisindeki bu kalıntılar peynir veya yoğurt üretimi esnasında teknolojik bazı sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmakta ve insanlarda da alerji, aşırı gelişme, antibiyotiklere karşı 

direnç ve bazı zehirli etkilere yol açabilmektedir. Süt içerisinde bulunan antibiyotiklerin, 

bağırsak florasının değişmesine veya patojen bakterilere ait antimikrobiyel direncin 

azalmasına yol açabileceği de belirtilmiştir (Khaniki, 2007; Adetunji, 2011). İzin verilen 

antibiyotiklerin kullanımı, antibiyotiğin etkisinin kaybolması için gereken minimum zamana 

dikkat edilmesi ve tedavi altındaki hayvanların sütünün reddedilmesi yetiştiricilikte önemlidir 

(Doyran, 2000; Oliver ve ark., 2011). Organik süt üretiminde hayvan sağlığının korunması 

için, veteriner hekim önerileri ile dezenfeksiyon ve aşı gibi önlemlere izin verilmektedir. 
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Ancak, yeterli hijyenik koşullar sağlandıktan sonra da, herhangi bir sorun çıkması 

durumunda, hayvansal ürünlerde kalıntı bırakmayan alternatif tedavi yöntemleri ve 

preperatlardan (bitkisel ilaçlar, probiyotikler, homeopati, biyodinamik teknikler ile 

akupunktur) yararlanılması gerekmektedir. Acil durumlarda, gerekirse, toksikoloji listesi 

dikkate alınarak, sentetik ilaç kullanılabilmektedir. Ancak, ürünün organik olarak 

değerlendirilebilmesi için, kullanılan son ilaç dozu alımından itibaren belli bir süre geçmesi 

gerekmektedir. Bu konvansiyonel üretim için belirlenen yasal sürenin en az iki katı olup, 

herhangi bir süre belirtilmemişse en az 48 saattir. Aşı ve parazit tedavileri dışında, bir yıl 

içerisinde iki kereden fazla (veya üretken yaşam sürelerinin bir yıldan az olması halinde 

birden fazla) sentetik ilaç kullanılması durumunda, ürün organik olarak satılamamakta; 

hayvanlar ise, yetkili kuruluşlar tarafından uygun görülmesi durumunda tekrar geçiş sürecine 

alınabilmektedir (Sundrum, 2001; Clute, 2004; Rosati ve Aumaitre, 2004). 

 

Çizelge 1. Sütteki Kimyasal Tehlikelerin Sınıflandırılması 

 

Yem katkı maddesi olarak genetik modifiye edilmiş ürünlerin kullanılmalarına da 

organik süt üretiminde izin verilmemektedir. Süt hayvanları tarafından tüketilen yemin 

Aflatoksin B1 ile bulaşmış olması nedeniyle, süt ve ürünleri üretiminde kullanılan sütte 

aflatoksin bulunabilmektedir. Organik süt, Aflatoksin M1 içermeyen ve küf bulundurmayan 

süttür. Hayvan yemleri; tarlada, hasat öncesinde ve depolanmaları sırasında toksin oluşturan 

küfler içerebilmektedir. Küf içeren yemlerle beslenen süt hayvanlarının kanlarında 

mikotoksinlere rastlanabilmekte ve bu toksinler de sütlere geçmektedir. Toksinlerin en 

önemlisi aflatoksindir. Aflatoksin B1 ile kontamine olmuş yemlerin tüketimiyle bu toksin 

metabolize olarak aflatoksin M1’e dönüşmektedir. Aflatoksin B1’in  hidroksillenmiş 

metaboliti olan Aflatoksin M1, süt ve süt ürünlerinde en fazla rastlanan toksin olup “Süt 

Toksini” olarak da bilinmektedir (Bakırcı, 2001; Moss, 2002). Yüksek doza maruz 

kalındığında, aflatoksinler karaciğer veya böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden 

olabilmektedir  (Bakırcı, 2001; Kamkar ve ark., 2011). 

Gübreler, toprak geliştirici, bitki koruma ürünleri ise bitkinin gelişimini kontrol etmek 

üzere kullanılmaktadır. Bu ürünlerin yaygın olarak kullanımı sadece üretim için değil aynı 

Çevresel ve Endüstriyel 

Bulaşanlar 

Ağır Metaller (Kurşun, Civa, Kadmiyum, Vb), Dioksinler, Furanlar, 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), Poliklorlubifeniller (PCB), 

Radyoaktif Bulaşanlar 

Tarımsal Üretimde Kullanılan 

Kimyasallar 

Pestisitler, Kimyasal Gübreler, Bitkilerde Büyümeyi Düzenleyen 

Kimyasallar (Bitki Hormonları), Veteriner İlaçları, Hayvanlarda Büyümeyi 

Düzenleyen Hormonlar  

Doğal Toksik Maddeler 

Mikotoksinler (Aflatoksin, Patulin, Okratoksin Vb.), Bitkisel Toksinler 

(Siyanıjenik Glikozitler, Alkoloidler, Tripsin İnhibitörleri Vb), 

Fikotoksinler, (Tetradotoksin, Skambrotoksin Vb.) 

Ambalaj Malzemelerinden 

Gıdaya Taşınan Kimyasallar 

Monomerler (Vinil Klorür, Stiren, Bisfenol A), Boyalar (Kurşun), 

Yumuşatıcılar (Fitalatlar) 

İşleme Sırasında Bulaşan 

Maddeler 
Alüminyum, Bakır, Deterjan, Yağlama Maddeleri  

İşleme ve Depolama Sırasında 

Oluşan Maddeler 

Isıl İşlem Sonucu Oluşanlar (Akrilamid, Furan, Nitrozaminler, 

Heterosiklikaromatikaminler, Poliaromatik Hidrokarbonlar Vb.)  

Hile Amaçlı Kullanılan 

Kimyasallar 

Gıdalarda Kullanımı İzni Olmayan Boyalar (Sudan, Para Red Vb.), 

Melamin, Asitliği Düzenleyiciler( Karbonatlar, Civaklorür, Formaldehit, 

vb.) 
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zamanda gıda güvenilirliği ile çevre bakımından da bazı etkiler yaratmaktadır. Ayrıca bu tür 

uygulamaların tüketici tercihleri üzerinde de belirleyici etkileri bulunmaktadır. Yetiştirme ve 

üretim sırasında kullanılan tarım ilaçları, hava, toprak, su ve besin kirliliğine yol açmaktadır.  

Pestisit, bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan kimyasal ilaçların 

tümüne verilen isimdir (Delen ve ark., 2005). Hayvansal üretimde kullanılan tarım ilaçları, 

canlıların vücudunda kısmen parçalanarak etkisiz ve zararsız hale gelirken, bir kısmı çeşitli iç 

ve dış faktörlerin etkisiyle yeni kimyasal maddeler oluşturarak vücutta birikmekte, süt ve 

ürünlerine geçerek insanlar için risk oluşturmaktadır. Organik sütlerde kullanılan yemlerin 

pestisit ve gübre kullanılmadan üretilmesi büyük önem taşımakta, rasyonda yem katkı 

maddesi kullanılmayıp, tamamına yakınının organik olması istenmektedir (Sundrum, 2001; 

De Boer, 2003; Kouba, 2003; Olivo ve ark., 2005). 

Organik süt üretiminde dioksinlerin çevreye salınımının kontrol edilmesiyle üretim 

zincirine girişinin önlenmesi gerekmektedir. Dioksin ve benzeri bileşikler olarak da 

adlandırılan, poliklorludibenzo-para-dioksinler (PCDD), poliklorludibenzofuranlar (PCDF) ve 

poliklorlubifeniller (PCB) suda çok az çözündüklerinden metabolik ve çevresel 

yıkımlanmalara dayanıklı, geniş yayılım alanına sahip, insan ve hayvan sağlığı açısından 

yüksek derecede zehirli çevresel kirleticilerdir (McKay, 2002). Çiftlik hayvanlarının 

beslenmesinde kullanılan yemlere bulaşmış olan dioksinler, hayvanların yağ depolarında 

birikmekte ve bu hayvansal ürünlerin tüketilmesi insanlarda sağlık üzerine olumsuz etkilere 

neden olmaktadır (Aydın, 2000). 

Süt ve ürünlerindeki ağır metal kontaminasyonu; sağım hayvanlarının maruz kaldığı 

bulaşmaya bağlı olarak hammaddeden ve/veya üretim ve depolama sırasındaki süt ürünleri ile 

temas eden makine ve ekipmanlardan kaynaklanabilmektedir. Teknolojik işlemler sırasında, 

süt ve ürünlerinin muhafaza edilmesinde kullanılan metal kaplardan (sütün sağıldığı ve 

taşındığı tank) veya işletme hava ve suyundan kaynaklanan metalik kontaminasyondaki 

başlıca elementler; bakır, çinko, demir, kalay, kurşun, arsenik ve kadmiyumdur (Metin, 2001; 

Hu, 2002; Akın ve ark., 2003; Belgaied, 2003). İnsan vücudunda birikme özelliği gösteren 

ağır metaller vücuda sindirim, solunum ve deri yolu ile girerek toksik etki göstermekte ve 

ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (Agarwal, 2009; Hernandez ve ark., 2009). Bu 

durumun önlenebilmesi amacıyla tüm ekipmanların üreticiler tarafından gerekli standartları 

karşılayan materyalle yapılmasının sağlanması gerekmektedir.  

Ambalaj, ürünü hem koruma hem de tanıtma özelliği taşımaktadır ve ambalaj 

materyali, ürüne ve depolama koşullarına uygun olmalıdır. Gıdaların üretim ve paketleme 

cihazları ile temas süresi az olmasına rağmen; ambalajlandıklarında raf ömürleri boyunca 

uzun süreler kalabilmektedirler. Bu nedenle gıdalar için bulaşma riskinin en yüksek olduğu 

materyal ambalajlardır. İyi bir ambalajın hem güvenilir ve görevini tamamıyla yerine getiren, 

hem de temasta bulunduğu gıda maddesine hiçbir bileşenini geçirmeyen yapıda olması 

beklenmektedir. Ambalajlama işleminin yapıldığı alandaki hava akımı bulaşmadan ari olmalı 

ve nem ve sıcaklığı kontrol edilmelidir (Üçüncü, 2007; Çinibulak, 2010; Biricik ve ark., 

2015).  

 

Fiziksel tehlikeler 

Fiziksel tehlikeler gıda maddelerinde bulunması istenmeyen her türlü yabancı madde 

olarak tanımlanmaktadır. Bunlar cam parçaları, plastik, kemik, kâğıt, taş, toprak, tahta, metal 
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parçaları, saç, tırnak, sigara külü, sinek, böcek, radyoaktivite ve görünür kirlerden 

oluşmaktadır (Çizelge 2). Fiziksel tehlikeler kontaminasyon ve/veya üretim aşamasında, 

tüketim sırasında, gıda zincirinin birçok noktasında uygulanan hatalı ve eksik uygulamalardan 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu tehlikeler bazı durumlarda mikrobiyolojik riskleri de 

beraberinde getirmekte, o ürünün hijyenik koşullarda üretilmediği konusunda fikir vermekte, 

tüketici tercihini etkilemekte ve sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (FDA 2004, 2005; 

Giray ve Sosyal, 2007; Erkmen ve Bozoğlu, 2008; Tayar, 2010). 

 

Çizelge 2. Fiziksel Tehlike ve Kontrol Önlemleri 

 

SONUÇ 

Hayvanlardan daha fazla verim almanın amaçlandığı konvansiyonel hayvancılıkta 

çeşitli hormonlar, hayvan sağlığı ilaçları, kimyasallar, suni yemler gibi yardımcı üretim 

materyalleri kullanılmaktadır. Bu maddeler özelliklerine, kullanım miktarı ve şekline göre 

hayvansal ürünlerde insan sağlığını ve doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek kalıntılar 

bırakmaktadır. Günümüzde tüketicilerin sağlık başta olmak üzere, ürün kalitesi, çevre ve 

hayvan refahı kaynaklı problemlerin çözümüne yönelik olarak organik hayvansal ürünlere 

olan talepleri sürekli artış göstermektedir. En fazla talep edilen organik ürünler, süt ve 

ürünleridir. Organik çiftliklerde üretilen organik sütlerin besin madde içerikleri ve 

kalitelerinin incelendiği çalışmalarda, bu sütlerin daha iyi özelliklere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca bu üretim sistemi ile ürünün güvenilirliğinin ve kalitesi ile birlikte 

izlenebilirliğinin de sağlanması üretici, tüketici ve yetkili kuruluşlara avantaj sağlamaktadır. 

 

 

 

 

Tehlike 

Oluşturabilecek 

Malzeme 

Kaynak Kontrol Önlemleri 

Cam Parçaları 

Şişe, Kavanoz, Aydınlatma 

Cihazları, Cam Aletler  

(Ölçüm, Kalibrasyon, Laboratuvar 

Cihazları ) 

Gelen malzemelerin incelenmesinin sağlanması 

Kontaminasyonu önlemek için tasarlanmış bakım 

prosedürlerinin sağlanması 

Ahşap Parçaları Üretim Alanları, Paletler, Kutular 
Kontaminasyonu önlemek için tasarlanmış bakım 

prosedürlerinin sağlanması 

Metal Parçaları, 

Vidalar 
Makine, Tel, Zımba, Pim 

Metal parçalarının kontrolünün sağlanması 

Kontaminasyonu önlemek için tasarlanmış bakım 

prosedürlerinin sağlanması 

Sinek-Böcek ve 

Benzeri Haşerat 

Alanlar, Bitki, Böcek-Kontrol 

Proses Süreci 

Hijyen uygulamalarının sağlanması 

Etkili haşere kontrol önlemlerinin sağlanması 

İzolasyon/Boya 

Malzemeleri 
İnşaat, Üretim ve Depolama Alanı 

Üretim alanları, fabrikadaki yetersiz olarak yapılan 

işlem aşamalarının kontrolü 

Kir, Toz 
Kirli Depolama, Çevre ve 

Havalandırma Koşulları 

Alet ve ekipmanların bakımının sağlanması ve etkili 

dezenfeksiyon işleminin sağlanması 

Plastik 

Malzemeler 
Önlük, Eldiven, Ekipman 

Gıda işleme alanlarının ambalaj malzemelerinden 

uzak tutulması 

Kişisel 

Malzemeler 

Takı, Düğme, Tırnak Parçaları, 

Tırnak Cilası ve İlk yardım 

Malzemeleri 

Online metal ve X-ışını detektörlerinin sağlanması 

Personel hijyeni konusunda gerekli eğitimlerin 

uygulanması 
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Özet 

Organik hayvancılık ve organik süt üretimi son yıllarda Türkiye’de, organik tarımın en hızlı gelişme 

gösteren sektörüdür. Organik süt üretim sistemleri, hayvanların beslenmesinde ve tedavisinde sentetik 

kimyasalların, antibiyotik ve hormonların kullanılmasını yasaklayarak ekolojik dengenin korunmasına katkı 

sağlamaktadır. Organik süt üretimi, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, 

taşınması, pazarlanmasını içeren, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen kayıt altına alınmış sertifikalı bir 

üretim tekniğidir. Bu çalışmada organik süt üretiminin güvenliği konusundaki ulusal/uluslararası standartların 

(Organik Süt Yönetmeliği/ HACCP, BRC vb.) esasları karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Organik süt, HACCP, BRC 

ELIGIBILITY and SUSTAINABILITY of ORGANIC DAIRY PLANTS:  

A SYSTEMATIC EVIDENCE  

 
Abstract 

Organic farming and organic milk production is one the fastest growing sector of organic agriculture in 

the Turkey. Organic milk production systems rely on protection of the ecological balance that virtually prohibit 

the use of antibiotics and hormones in the cow herd and the use of synthetic chemicals in the production of cattle 

feed. Organic milk production is a certified production technique including processing, packaging, labeling, 

storage and transporting of these products and using of modern agriculture which does not harm the 

environment and human health. In this study, national / international standards (Organic Milk Regulations/ 

HACCP, BRC etc.) on the safety of organic milk production will be compared. 

Key Words: Organic milk, HACCP, BRC 

GİRİŞ  

Günümüzde konvansiyonel hayvansal üretimin çevreye, hayvana ve insana zararlı 

etkilerinin ortaya çıkması ile birlikte gelişmiş ülkelerde çevre ve insan sağlığı açısından önem 

taşıyan organik tarım içerisinde organik hayvancılığın geliştiği ve organik hayvansal ürünlere 

talebin her geçen gün daha da arttığı gözlenmektedir. Organik hayvancılık  organik yemle 

besleme, uygun barınak koşulları, sağlıklı hayvan yetiştiriciliği,  uygun damızlık ve ırk seçimi 

olmak üzere dört temel ilkeyi kapsamaktadır (Kouba,  2003; Huber ve ark., 2011). 

Organik hayvancılık, yüksek kaliteli, sağlıklı ve risksiz ürünler talep eden tüketici 

kitlesine yönelik kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir üretim faaliyetidir.  

Organik süt,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan 5262 sayılı 

Organik Tarım Kanunu ve bağlı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin 

Yönetmelik” gerekliliklerine göre yapılan, izlenen, denetlenen ve sertifikalandırılan organik 

hayvansal üretimin bir ürünüdür (İlbaş, 2009; Anonim, 2010).  

Organik süt, pestisit kalıntısı, GDO, antibiyotik ve hormon içermeyen, aflatoksin M1 

bulundurmayan, besin değeri konvansiyonel sütlere göre daha yüksek, toplam bakteri sayısı 

kanunla belirlenen sınırların altında, sağlıklı ve güvenilir bir ürün olarak tanımlanmaktadır 

(De Boer, 2003; Bloksma ve ark., 2008; Dangour ve ark., 2009; Şengül ve Ürkek, 2013). 

mailto:tulayozcan@uludag.edu.tr
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Organik süt üreten ve işleyen tesisler yönetmelik gerekliliklerine uygun altyapı 

oluşturduklarını, organik süt üretim gerekliliklerini yerine getirerek sürdürebildiklerini ve 

organik süt üretim sürecindeki potansiyel riskleri belirleyip etkin bir şekilde yönettiklerini 

ispatlamak zorundadırlar. Organik süt üretimindeki temel riskler; biyolojik, kimyasal ve 

fiziksel tehlikeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu risklerin belirlenmesi, ortadan kaldırılması 

ya da kabul edilebilir seviyelerde tutulup yönetilebilmesi için uygun altyapı ve sistemsel 

gereklilikler; BRC Global Standard For Food Safety, IFS International Food Standard, ISO 

22000+PAS 220 FSSC Food Safety System Certification, ISO 22000 Gıda Güvenliği 

Yönetim Sistemi Standardı gibi gıda güvenliği yönetim sistemleri uygulanarak organik ürün 

zinciri boyunca önleyici uygulamalar ile kontrol altında tutulabilmektedir (Arvanitoyannis ve 

ark., 2009; Stanley ve ark., 2009; Bilalis ve ark., 2009; Velimirov, 2010; Anonim, 2015). 

Günümüzde tüm dünyada yasal gerekliliklerin de ötesinde kendini geliştirmek ve sistematik 

olarak yönetimi sağlamak için bu standartlar uygulanmaktadır. Çünkü standartlarda temel 

olarak yasal şartlara ilave bir kuruluşun kendini sistematik olarak yönetmesi için minimum 

gereklilikler ifade edilmektedir. Bu çalışmada, organik süt üretiminin güvenliği konusundaki 

uluslararası standartları ve yasal gereklilikleri etkin olarak uygulayan ve uyguladıklarını 

ispatlamak isteyen organik süt üretim işletmeleri için hazırlanan küresel gıda standartları 

organik yönetmeliğindeki esaslar ile karşılaştırılacaktır. Bu kapsamda işletmelerin gerekli 

altyapıyı oluşturabilmeleri, organik süt üretim gerekliliklerini yerine getirerek 

sürdürebilmeleri ve organik süt üretim sürecindeki potansiyel risklerini belirleyip etkin bir 

şekilde yönetebilmeleri için hazırlanan standartlar ve yönetmelik esasları değerlendirilecektir. 

 

Yasal mevzuatlar ile uluslararası standartların eşleştirilmesi 

18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle 

besleme, uygun barınak koşulları, sağlıklı hayvan yetiştiriciliği,  uygun damızlık ve ırk seçimi 

olmak üzere dört temel ilke ile birlikte üretilen organik sütün uygun şartlarda depolanması, 

işlenmesi, ambalajlanması, stoklanması ve sevkiyatı süreçlerinde her türlü çapraz bulaşmanın 

engellenmesi, ürünün organikliğinin üretim esnasında korunması, izlenebilirliğin sağlanması 

ve bu gerekliliklerin kayıt ve raporlarla ispatlanması istenmektedir. Aşağıda günümüzde gıda 

sanayi için geliştirilen en kapsamlı standart olan BRC 7 - Küresel Standard Gıda Güvenliği ile 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklilikleri karşılaştırılarak 

yasal gereklilikleri etkin olarak yönetmek için uygulanacak standartlar ve dikkat edilmesi 

gereken yöntemler hakkında bilgi verilmektedir (Çizelge 1). 

Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle besleme Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ikinci kısım organik tarımın esasları 

üçüncü bölüm organik tarım metoduyla hayvansal üretim, organik hayvansal üretim kuralları 

madde 16 ve madde 17’ de, damızlık ırk seçimi ise madde 16’ da açıklanmaktadır. 

 

MADDE 16 – (1) Organik hayvansal üretim kuralları aşağıda belirtilmiştir.  

a) Damızlık veya üretime yönelik organik hayvancılıkta, çevre koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksek olan ve 

hastalıklara dayanıklı ırklar seçilir. Bunun için o bölgeye adapte olmuş yerli ırklar ve melezlerine öncelik verilir.  

b) Organik işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, 

çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır.  

c) Organik hayvan yetiştiriciliğinde üremede doğal yöntemler kullanılır. Bununla birlikte suni tohumlamaya da 

izin verilir. Klonlama ve embriyo transferi gibi metotlar kullanılmaz.  

http://www.fssc22000.com/
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ç) Hayvanlar, meralara veya açık hava gezinti alanlarına veya açık alanlara erişebilmelidir. Meralarda ve açık 

alanlarda birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim birimindeki bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi 

sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır. Hayvan yoğunluğu yayılan azot miktarı bakımından, kullanılan tarımsal 

alanda 170 kg/N/ha /yıl’ı aşamayacak sayıda belirlenir. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede başka 

bir alan edinmesi veya yetkilendirilmiş kuruluşun bilgisi dâhilinde komşu işletmelerden bu olanağı sağlaması 

gereklidir. Yetkilendirilmiş kuruluş çevre koruma maksadıyla hayvan yoğunluğunu azaltabilir.   

d) Aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilir. Ancak, 

konvansiyonel olarak yetiştirilen hayvanlar, yetiştirildikleri barınakların ve arazilerin organik olarak yetiştirme 

yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve ayrı türlerin bulunması şartıyla aynı işletmede bulunabilirler.  

ğ) Hayvansal üretimde geçiş süreci; 

1) Et üretiminde; büyükbaş hayvanlar için 12 ay, küçükbaş hayvanlar ve domuzlar için 6 aydır. Ancak organik 

süt sığırcılığı işletmelerinde sürüden et amaçlı ayrılacak hayvanlar için bu süre yaşam süresinin 3/4’ü dür. 

2) Süt üretimi için yetiştirilen hayvanlar için 6 aydır.  

h) Entansif üretimde kullanılan bazı damızlık veya ırklara ilişkin özel hastalık ve sağlık problemleri olmayanlar 

damızlık olarak kullanılır. 

i) Organik sığır besisi yapılan işletmede yeniden sürü tesis edilirken; öncelikle organik hayvancılık 

işletmelerinden, bulunamaması halinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun şartlardaki besi danaları 

konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden getirilir. 

j) Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunamaması 

halinde her yıl yetişkin büyükbaş hayvanların maksimum %10’u, domuz ve küçükbaş hayvanların maksimum 

%20’si dişi olarak, yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden 

getirilebilir. Bu oranlar aşağıdaki durumlarda yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile sürünün %40’ı oranında 

artırılabilir; 

l) Damızlık erkekler, sonradan bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmesi ve beslenmesi şartı ile organik 

olmayan işletmelerden getirilebilir. 

m) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ile tüm tedavi 

uygulamalarıyla ilgili düzenli kayıtları tutar.  

 

MADDE 17 – (1) Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme kuralları; 

a) Pet hayvanı ve kürk hayvanı dışında, organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanlar organik olarak üretilmiş 

kaba ve kesif yemlerle beslenir. 

b) Farklı gelişim evrelerindeki organik beslemede ihtiyaçları karşılanırken, üretim artışı yanında kaliteli üretim 

sağlanır. Hayvanların zorlama ile beslenmesi yasaktır. 

c) Yaylacılık yapılan dönemde; hayvanların yürüyerek bir otlatma alanından diğerine geçerken organik olmayan 

alanlarda otlayarak tükettikleri yem miktarı yıllık yem rasyonunun %10’unu geçemez. Bu oran tarımsal orijinli 

yemin kuru maddesinin yüzdesi olarak hesaplanır. Her yıl hayvanların yaylada olduğu dönemin dışında, yemin 

en az %60’ı çiftlik bünyesinden sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde, yemin eksik kalan bölümü, bu 

Yönetmelik hükümlerini uygulayan diğer işletmelerden sağlanır. 

ç) Ortalama olarak rasyon kuru maddesinin %30 kadarı, geçiş süreci maddeleri içerebilir. Geçiş sürecindeki yem 

maddeleri hayvanların yetiştirildiği işletmeden temin ediliyorsa bu oran %60’a kadar çıkarılabilir. 

d) Yavruların beslenmesi öncelikle ana sütüyle sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde yavrular aynı 

sürüden elde edilen sütlerle beslenilir. Türlere bağlı olarak yavruların süt ile beslenmeleri gereken asgari süre; 

büyükbaş hayvanlarda ve taylarda 90 gün, küçükbaş hayvanlarda 45 gün ve domuzlarda 40 gündür. 

e) Yetiştirme sistemi; yılın değişik dönemlerinde hayvanların otlaklara ulaşabilmelerine imkân sağlar. Ruminant 

rasyonlarında; silaj ve taze kuru ot gibi kaba yemler rasyon kuru maddesinde en az %60 oranında olmalıdır. 

Bununla birlikte, yetkilendirilmiş kuruluş, süt üretimine yönelik hayvanlarda laktasyonun başlarında azami 3 

aylık bir süre için bu oranın            %50’ ye indirilmesine izin verebilir. 

h)  Organik hayvancılıkta hayvan beslemede aşağıdaki maddeler kullanılır. 

1) Kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilmiş veya hazırlanmış bitkisel veya hayvansal kökenli organik 

olmayan yem maddeleri veya Ek-5’in 2 nci maddesinde yer alan diğer yem maddeleri, 

2) Organik formları mevcut olmayan ve kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilen baharatlar, tıbbi ve aromatik 

bitkiler ve melasların kullanımı verilen her bir tür için %1 ile sınırlandırılmış olup tarımsal kökenli yemin kuru 

maddesinin oranı yıllık olarak hesaplanır, 

3) Hayvansal kökenli organik yem maddeleri, 

4) Ek-5’in 1 inci maddesinde yer alan mineral kaynaklı yem maddeleri, 

5) Sürdürülebilir balıkçılıktan elde edilen yemler aşağıdaki koşulları taşır: 

-Yemler kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilir veya hazırlanır. 

-Yemlerin kullanımı otobur olmayan hayvanlarla sınırlandırılır. 

-Hidrolize balık proteinleri kullanımı yalnızca genç hayvanlarla sınırlandırılır. 

6) Deniz tuzu, iri kaya tuzu olarak tuz. 
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7) Ek-6’da yer alan yem katkı maddeleri. 

l) Antibiyotikler, koksidiyostatikler, tıbbi ürünler ile büyümeyi veya üretimi artırıcı diğer maddeler hayvan 

beslenmesinde kullanılamaz. 

m) Yem maddeleri, yem katkı maddeleri, yem işlemeye mahsus yardımcı maddeler ve hayvan beslenmesinde 

kullanılan ürünler; genetiği değiştirilmiş organizmalar veya bunlardan elde edilmiş ürünler kullanılarak 

üretilemez. 

o) Organik olarak üretilmiş yemler ya da bunlardan elde edilmiş ürünler konvansiyonel üretilmiş yemlerle 

karışmaya ve bulaşmaya meydan vermeyecek biçimde bir arada nakledilebilir. Yemlerin nakledileceği araçlar bu 

Yönetmeliğin Ek-7’sinin 1 inci bölümünde verilen maddelerle temizlenir. Nakil esnasındaki ürün miktarı ile 

teslimattaki ürün miktarının kayıt altına alınması gerekir. 

r) Organik yem işlenmesi ya da depolanmasında doğal aromaların eklenmesi dışında, kaybolan özellikleri 

yeniden oluşturan, işlem sırasındaki ihmalin sonuçlarını düzelten ya da bu ürünlerin gerçek doğası hakkında 

yanılmalara neden olabilecek madde ve teknikler kullanılmaz. 

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği aşağıdaki maddeler ile bu yönetmelikte belirlenen yasal gereklilikleri 

ispatlamakta ve sürdürülmesini sağlamaktadır. 

 

2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
2.1 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 1 

2.2 ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI 
2.3 ÜRÜN TANIMLARI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 2 

2.4 ÜRÜNÜN TASARLANAN KULLANIMININ BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 3 

2.5 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 4 
2.6 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ DOĞRULANMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 5 

2.7 HER PROSES BASAMAĞI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ, TEHLİKE ANALİZİ YAPILMASI 

VE BELİRLENEN TEHLİKELER İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS 
BASAMAK 6, PRENSIP 1 

2.8 KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ (CCP’ LER) – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 7, 

PRENSIP 2 
2.9 CCP’ LER İÇİN KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 8, PRENSIP 3 

2.10 CCP’ LER İÇİN İZLEME SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 9, PRENSIP 4 

2.11 DUZELTİCİ FAALIYET PLANLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 10, PRENSIP 5 
2.12 DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 11, PRENSIP 6 

2.13 HACCP DOKUMANTASYONU VE KAYIT TUTMA – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 12, PRENSIP 7 

2.14 HACCP PLANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

3. GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
3.5 TEDARİKÇİ VE HAMMADDE ONAYLAMA VE PERFORMANS İZLEME 

3.6 SPESİFİKASYONLAR 

3.8 UYGUNSUZ ÜRÜN KONTROLÜ 
3.9 İZLENEBİLİRLİK 

4. İŞLETME STANDARTLARI 
4.1 DIŞ ALAN STANDARTLARI 

4.2 GÜVENLİK 
4.3 ALTYAPI, ÜRÜN HAREKETLERİ VE ÜRÜNLERİN AYRILMASI 

4.4 BİNA, HAMMADDE, HAZIRLAMA, İŞLEME, PAKETLEME VE DEPOLAMA ALANLARI 

4.5 ÜRETİM DESTEK HİZMETLER – SU, BUZ, HAVA VE DİĞER GAZLAR 
4.6 EKİPMANLAR 

4.11 TEMİZLİK VE HİJYEN 

5. ÜRÜN KONTROLU 
5.4 ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİ, İDDİALAR VE GÖZETİM ZİNCİRİ 

6. PROSES KONTROL 
6.1 OPERASYONLARIN KONTROLÜ 

 

Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle besleme Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ikinci kısım organik tarımın esasları üçüncü 

bölüm organik tarım metoduyla hayvansal üretim hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi 

madde 18’ de açıklanmaktadır. 

 

MADDE 18 – (1) Organik hayvan yetiştiriciliğinde hayvan sağlığı ve veteriner hekim müdahalesi kuralları; 

a) Organik hayvan yetiştiriciliğinde hastalık önleyici tedbirler şunlardır: 

1) Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvan sağlığında koruyucu hekimlik esastır. 

2) Uygun damızlık ırklar seçilir. 

3) Hayvanların doğal bağışıklıklarını artırıcı düzenli egzersiz için gezinti alanlarına veya otlaklara ulaşımı ve 

kaliteli yem kullanımı sağlanır. 

4) Aşırı kalabalık nedeni ile hayvanlarda sağlık problemlerini önlemek için uygun yerleşim sıklığı sağlanır. 
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b) Tüm önleyici tedbirlere rağmen bir hayvanın hastalanması veya yaralanması durumunda, uygun bir barınakta 

izole edilerek, derhal tedavi edilir. 

ç) Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş 

organizmalar organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ile hayvan ıslahına 

izin verilmez. Büyüme veya üretimi artırıcı maddelerin kullanımı ve üremeyi kontrol etmek amacıyla veya diğer 

amaçlarla hormon ya da benzeri maddelerin kullanımı yasaktır. Ancak hormonlar, tedavi amaçlı veteriner hekim 

uygulaması olarak hasta hayvana verilebilir. 

d) Veteriner tıbbi ürünleri kullanıldığında; konulan teşhis, müdahale yöntemi, ilacın dozu, ilacın etken maddesi, 

tedavi süresi ve ilacın kalıntı arınma süresi ile birlikte kullanılan ürün kayıt edilir. 

e) Bir hayvana normal koşullarda verilen veteriner tıbbi ürünlerinin son uygulandığı tarih ile bu hayvanlardan 

organik ürün elde edilme tarihi arasındaki süre, organik yetiştiricilikte, konvansiyonel yetiştiricilikteki 

uygulamanın iki katı veya kalıntı arınma süresi belirtilmemiş hallerde ise 48 saattir. 

f) Aşı uygulamaları, parazit tedavisi veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile 

mücadele programları haricinde, bir hayvana veya hayvan grubuna bir yıl içerisinde üçten fazla kimyasal 

sentezlenmiş veteriner tıbbi ürünler veya antibiyotiklerin uygulanması halinde ya da üretken olduğu yaşam süresi 

bir yıldan az olan hayvanlarda bir defadan çok muamele gördüyse, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan 

elde edilen ürünler organik ürün olarak satılamaz ve yeniden geçiş sürecine alınır. Buna ait kayıtlar müteşebbis 

tarafından tutulur. 

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği ise aşağıdaki maddeler ile bu yasal gereklilikleri ispatlamakta ve 

sürdürülmesini sağlamaktadır. 

 

2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
2.1 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 1 

2.2 ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI 
2.3 ÜRÜN TANIMLARI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 2 

2.4 ÜRÜNÜN TASARLANAN KULLANIMININ BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 3 

2.5 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 4 
2.6 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ DOĞRULANMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 5 

2.7 HER PROSES BASAMAĞI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ, TEHLİKE ANALİZİ YAPILMASI 

VE BELİRLENEN TEHLİKELER İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS 
BASAMAK 6, PRENSIP 1 

2.8 KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ (CCP’ LER) – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 7, 

PRENSIP 2 
2.9 CCP’ LER İÇİN KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 8, PRENSIP 3 

2.10 CCP’ LER İÇİN İZLEME SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 9, PRENSIP 4 

2.11 DUZELTİCİ FAALIYET PLANLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 10, PRENSIP 5 

2.12 DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 11, PRENSIP 6 

2.13 HACCP DOKUMANTASYONU VE KAYIT TUTMA – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 12, PRENSIP 7 

2.14 HACCP PLANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

3. GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
3.5 TEDARİKÇİ VE HAMMADDE ONAYLAMA VE PERFORMANS İZLEME 

3.6 SPESİFİKASYONLAR 

3.8 UYGUNSUZ ÜRÜN KONTROLÜ 
3.9 İZLENEBİLİRLİK 

4. İŞLETME STANDARTLARI 
4.3 ALTYAPI, ÜRÜN HAREKETLERİ VE ÜRÜNLERİN AYRILMASI 

4.4 BİNA, HAMMADDE, HAZIRLAMA, İŞLEME, PAKETLEME VE DEPOLAMA ALANLARI 
4.5 ÜRETİM DESTEK HİZMETLER – SU, BUZ, HAVA VE DİĞER GAZLAR 

4.6 EKİPMANLAR 

4.11 TEMİZLİK VE HİJYEN 

5. ÜRÜN KONTROLU 
5.4 ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİ, İDDİALAR VE GÖZETİM ZİNCİRİ 

6. PROSES KONTROL 
6.1 OPERASYONLARIN KONTROLÜ 

 

Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle besleme Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ikinci kısım organik tarımın esasları üçüncü 

bölüm organik tarım metoduyla hayvansal üretim yetiştiricilik uygulamaları, barınak ve 

bakım şartları madde 19’ da açıklanmaktadır. 

 
MADDE 19 – (1) Organik hayvansal üretimde yetiştiricilik uygulamaları, barınak ve bakım şartları aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Koyunlarda kuyruk kesme amacı ile elastik bant takılması, kuyruk kesme, diş kesme, gaga kesme ve boynuz 

köreltme uygulamaları organik yetiştiricilikte uygulanamaz. Yolma gibi yöntemler uygulanamaz. Bu 
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uygulamaların bir kısmına genç hayvanlarda boynuz köreltme uygulamasında olduğu gibi güvenlik, hayvan 

sağlığı, rahatlığı ve hijyen için yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilebilir. Bu tür uygulamalar ve ürün 

kalitesini artırmaya yönelik fiziksel kastrasyon uygulamaları, hayvanlar en uygun yaşta iken uzman kişiler 

tarafından hayvanlara acı çektirmeden yerine getirilir. 

b) Hayvanlar bağlı olarak tutulamaz. Ancak, hayvan refahı düzenlemeleri dikkate alınarak yetkilendirilmiş 

kuruluş tarafından hayvanların güvenliği ve refahı için, müteşebbisçe zorunluluğunun ortaya konulması koşulu 

ile hayvanların sınırlı bir süre için bağlanmasına izin verilebilir. 

c) 10 baş veya daha az sayıdaki büyükbaş hayvan grupları, davranış ihtiyaçlarına uygun olarak grup içerisinde 

tutmak mümkün değilse, haftada en az iki defa otlatma alanlarına ve açık barınak alanlarına veya egzersiz 

alanlarına ulaşmalarını sağlamak koşuluyla yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile bağlanabilir. 

ç) Hayvanların gruplar halinde yetiştirilmeleri durumunda grubun büyüklüğü; hayvan türünün gelişim evrelerine 

ve davranış biçimlerine bağlı olup, bir uzman görüşü ışığında yetkilendirilmiş kuruluşça belirlenir. Hayvanlar, 

kansızlığı teşvik edecek koşullarda tutulamaz ve rasyonlar kullanılamaz. 

d) Hayvan barınakları, sıhhi bir yapı malzemesinden inşa edilir, barınak koşulları hayvanların biyolojik ve ırk 

ihtiyaçlarını karşılar. Hayvanlar yem ve suya kolayca erişebilmelidir. Binaların yalıtımı, ısınması ve 

havalandırılması; hava akımını, toz seviyesini, sıcaklığı, nispi nemi ve gaz yoğunluğu hayvanlara zarar 

vermeyecek sınırlar içerisinde tutacak şekilde olur. Barınaklar, bol miktarda doğal havalandırma ve ışık girişine 

izin vermelidir. 

e) Serbest gezinti alanları, açık hava gezinti alanları veya açık barınak alanlarında; yerel hava koşullarına ve 

ilgili türe bağlı olarak yağmura, rüzgâra, güneşe ve aşırı sıcaklığa karşı yeterli korunma sağlanır. 

f) Barınaklar; hayvanlara rahatça ve doğal olarak durabilecekleri, kolayca yatabilecekleri, dönebilecekleri, 

kendilerini temizleyebilecekleri, tüm doğal pozisyonları alabilecekleri, gerinme ve kanat çırpma gibi tüm doğal 

hareketleri yapabilmelerine yetecek büyüklükte olur. 

g) Kapalı barınaklar ve açık gezinti alanlarının asgari alanları ve farklı hayvan türleri ile kategorileri için diğer 

barınak özellikleri bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kriterlere uygun olur. 

ğ) İklim koşullarının hayvanlara açık havada yaşamalarına imkân verdiği bölgelerde, hayvan barınaklarının 

yapılması zorunlu değildir. 

h) Barınak, kümes, alet ve kaplar, hastalık taşıyan organizmaların gelişmesi veya bulaşmasını engellemek için, 

uygun bir şekilde temizlenir ve dezenfekte edilir. Hayvan binaları ve yapılarının temizlenmesi ve dezenfekte 

edilmesi için bu Yönetmeliğin Ek-7’sinin 1 inci bölümünde verilen maddeler kullanılır. Böcek ve kemirgenlerle 

mücadele etmek ve işletmede kokuyu azaltmak amacıyla, dışkı, idrar ve dökülmüş dağılmış gıdalar ortamdan 

uzaklaştırılır. Bütün bu tedbirlere rağmen böcekler ile diğer kemirgenlerin hayvan barınaklarından ve diğer 

tesislerden uzaklaştırılamaması durumunda, yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci 

bölümündeki girdiler ve rodentisitler kullanılır. 

ı) Tüm memeliler, otlak veya açık hava egzersiz alanlarına, açık barınak alanına ulaşabilmelidir. Hayvanların 

psikolojik koşulları, hava koşulları ve arazinin durumu izin verdiği sürece hayvanlar bu yerleri kullanabilmelidir. 

Otoburlar, koşullar elverdiği sürece otlaklara ulaşabilmelidir. 

i) Otobur hayvanların otlama dönemlerinde meralara erişebilmeleri ve kış barınaklarının hayvanlara hareket 

serbestliği vermesi durumunda, kış aylarında hayvanlara açık gezinti alanları ve açık alanlar sağlanması 

zorunluluğu kaldırılabilir. Ancak; bir yıldan yaşlı boğalar, meralara, açık gezinti alanlarına ve açık alanlara 

erişebilmelidirler. Besinin son döneminde büyükbaşlar yaşam sürelerinin 1/5’ini geçmemesi ve üç aydan fazla 

olmamak kaydıyla kapalı alanlarda kalabilirler. 

j) Hayvan barınaklarının zemini düzgün olmalı fakat kaygan olmamalıdır. Toplam zemin alanının asgari yarısı, 

sert ve düz olmalıdır. 

k) Altlık; sap-saman veya diğer uygun doğal maddeden oluşur. Altlık olarak kullanılan materyal, organik 

tarımda gübre olarak kullanılmasına izin verilen her türlü mineral madde ile iyileştirilebilir ve güçlendirilebilir. 

l) Buzağılar 1 haftalık yaştan sonra bireysel bölmelerde tutulamaz. 

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği aşağıdaki maddeler ile bu yasal gereklilikleri ispatlamakta ve 

sürdürülmesini sağlamaktadır. 

 

2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
2.1 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 1 

2.2 ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI 
2.3 ÜRÜN TANIMLARI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 2 

2.4 ÜRÜNÜN TASARLANAN KULLANIMININ BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 3 

2.5 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 4 
2.6 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ DOĞRULANMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 5 

2.7 HER PROSES BASAMAĞI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ, TEHLİKE ANALİZİ YAPILMASI 

VE BELİRLENEN TEHLİKELER İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS 
BASAMAK 6, PRENSIP 1 

2.8 KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ (CCP’ LER) – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 7, 

PRENSIP 2 
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2.9 CCP’ LER İÇİN KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 8, PRENSIP 3 

2.10 CCP’ LER İÇİN İZLEME SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 9, PRENSIP 4 

2.11 DUZELTİCİ FAALIYET PLANLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 10, PRENSIP 5 

2.12 DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 11, PRENSIP 6 
2.13 HACCP DOKUMANTASYONU VE KAYIT TUTMA – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 12, PRENSIP 7 

2.14 HACCP PLANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  
3. GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

3.8 UYGUNSUZ ÜRÜN KONTROLÜ 
3.9 İZLENEBİLİRLİK 

4. İŞLETME STANDARTLARI 
4.1 DIŞ ALAN STANDARTLARI 

4.2 GÜVENLİK 
4.3 ALTYAPI, ÜRÜN HAREKETLERİ VE ÜRÜNLERİN AYRILMASI 

4.4 BİNA, HAMMADDE, HAZIRLAMA, İŞLEME, PAKETLEME VE DEPOLAMA 

ALANLARI 
4.5 ÜRETİM DESTEK HİZMETLER – SU, BUZ, HAVA VE DİĞER GAZLAR 

4.6 EKİPMANLAR 

4.11 TEMİZLİK VE HİJYEN 

5. ÜRÜN KONTROLU 
5.4 ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİ, İDDİALAR VE GÖZETİM ZİNCİRİ 

6. PROSES KONTROL 
6.1 OPERASYONLARIN KONTROLÜ 

 

Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle besleme Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ikinci kısım organik tarımın esasları beşinci 

bölüm organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve 

pazarlanması, organik ürünlerin işlenmesi, organik ürünlerin ambalajlanması ve organik 

ürünlerin etiketlenmesi madde 28’ de açıklanmaktadır. 

 

MADDE 28 – (1) Organik ürünlerin işlenmesi ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallara uyulur. 

a) İşlenmiş yem veya gıda üreten müteşebbisler veya fason işleyiciler kritik işleme basamaklarının sistematik 

tanımlanmasına dayanan uygun prosedürler oluşturur ve bunları güncellerler. Prosedürlerin uygulanması 

işlenmiş ürünlerin organik üretim kurallarına uygunluğunu her zaman garanti etmelidir.  

b) Müteşebbis veya fason işleyiciler organik ürünün işlenmesi esnasında, bu Yönetmeliğe uygun olmayan 

ürünlerle karışma ya da bulaşmasını önleyecek ve ürünün organik niteliğini koruyacak gerekli tedbirleri alır ve 

yetkilendirilmiş kuruluşa bildirerek güncel kayıtlı tüm işlemlere ve işlenmiş miktarlara erişimini sağlar.  

c) Müteşebbis, organik olmayan ürünlerin işlemesi veya depolaması halinde, tüm işlem tamamlanıncaya kadar 

faaliyetlerini ayrı yerde veya ayrı zamanda gerçekleştirir. İzin verilmeyen maddeler veya ürünlerle bulaşma 

riskinden kaçınmak için koruyucu önlemler alır. Uygun hijyen tedbirleri uygulayarak, bunların etkinliğini izler 

ve kayıt altına alır. 

ç) Müteşebbis organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere karşı gerekli önlemleri alması ve organik 

ürünlerin tanımlanmasını sağlaması halinde, organik ve organik olmayan ürünleri aynı zamanda depolayabilir. 

Müteşebbis ürünlerin hasat günleri, saatleri, devreleri ve kabul tarih ve zaman bilgilerine ait kayıtları tutar ve 

yetkilendirilmiş kuruluşa verir. 

d) Gıda ve yem işlemesinde kullanılan katkı maddeleri, işlem yardımcıları, diğer maddeler ve bileşenler ile 

tütsüleme gibi işleme uygulamaları iyi üretim uygulamaları prensiplerine uygun olmalıdır. 

e) Şarap dışındaki organik ürünlerin işlenmesinde; bu Yönetmeliğin Ek-8’inde belirtilen İşlenmiş Organik 

Gıdaların, Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretilmesinde Kullanılacak Maddeler ve Ürünler, normalde gıdaların 

işlenmesinde kullanılan mikroorganizma ve enzim preparatları, doğal aromalı maddeler ve preparatları, içme 

suyu ve tuz, et ve yumurta damgalarının renkleri, yasal izin verilen mineraller, vitaminler ve aminoasitler 

kullanılır. 

f) Organik gıda yemin ya da ham maddelerin işlenmesinde iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı yasaktır. 

g) Organik ürün, genetik yapısı değiştirilmiş organizma veya bu organizmalardan elde edilen ürünler 

kullanılmadan üretilir. 

ğ) Ürünün gerçek doğası hakkında yanlış anlamalara yol açmayan işleme metotları ve ekstraksiyon yöntemleri 

kullanılır. Organik gıdalar tercihen biyolojik, mekanik ve fiziksel metotlar kullanarak işlenir. 

h) Organik tarım metoduyla üretilen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri ile organik hammadde, yarı mamul veya 

mamul madde halinde ambalajlanırken organik ürün niteliği bozulmamalıdır. 
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(2)  Organik ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan tüm madde ve malzemelerde 29/12/2011 tarihli ve 28157 

(3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve 

Malzemeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği aşağıdaki maddeleri organik ürün işleme, ambalajlama ve etiketleme 

yasal gereklilikleri ispatlamakta ve sürdürülmesini sağlamaktadır. 

 

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
2.1 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 1 

2.2 ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI 
2.3 ÜRÜN TANIMLARI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 2 

2.4 ÜRÜNÜN TASARLANAN KULLANIMININ BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 3 
2.5 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 4 

2.6 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ DOĞRULANMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 5 

2.7 HER PROSES BASAMAĞI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ, TEHLİKE ANALİZİ YAPILMASI 
VE BELİRLENEN TEHLİKELER İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS 

BASAMAK 6, PRENSIP 1 

2.8 KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ (CCP’ LER) – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 7, 

PRENSIP 2 

2.9 CCP’ LER İÇİN KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 8, PRENSIP 3 

2.10 CCP’ LER İÇİN İZLEME SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 9, PRENSIP 4 
2.11 DUZELTİCİ FAALIYET PLANLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 10, PRENSIP 5 

2.12 DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 11, PRENSIP 6 

2.13 HACCP DOKUMANTASYONU VE KAYIT TUTMA – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 12, PRENSIP 7 
2.14 HACCP PLANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  

5. ÜRÜN KONTROLÜ 
5.4 ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİ, İDDİALAR VE GÖZETİM ZİNCİRİ 

5.5 ÜRÜN PAKETLEME 

6. PROSES KONTROL 
6.2 ETİKETLEME VE PAKETLEME KONTROLU 

6.3 MİKTAR – AĞIRLIK, HACİM VE SAYISAL KONTROL 

 

Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle besleme Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ikinci kısım organik tarımın esasları beşinci 

bölüm organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve 

pazarlanması, organik ürünlerin depolanması madde 30’ da açıklanmaktadır. 

 

MADDE 30 – (1)  Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin depolanmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 

(3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi 

hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin depolanması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Organik ürünlerin, depolama alanları, ürünlerin tanınmasına imkân verecek ve bu Yönetmelikçe uygun 

bulunmayan başka ürünlerle, maddelerle karışmaya ya da bulaşmaya meydan vermeyecek ve parti numaralarının 

tanımlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Organik ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım 

malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar bu amaç gözetilerek seçilir. İşleme öncesi ve sonrası organik 

ürünler organik olmayan ürünlerden ayrı bir yerde veya zamanda depolanır. 

b) Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda müteşebbis organik ürünlerle konvansiyonel 

ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alır. Müteşebbislerin organik olmayan ve organik ürünlerle 

çalışması durumunda ve depolama tesislerinde diğer tarımsal ürünler ve gıda maddelerini depolamaları 

durumunda: 

1) Organik tarımsal ürünler, organik olmayan diğer tarımsal ürünler ve/veya gıda maddelerinden ayrı olarak 

muhafaza edilir. 

2) Organik olmayan ürünlerle karışma veya değişmeyi önleyecek ve tanımlamayı sağlayacak her türlü önlem 

alınır. 

3) Organik ürün depolaması öncesinde uygun temizlik önlemleri alınır, bunların etkinliği kontrol edilerek, 

kayıtları müteşebbis tarafından tutulur. 

c) Organik ürünlerin depolanması sırasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek ilaç ve ilaçlama yöntemi 

kullanılmaz. 

ç) Organik ürünlerin depolanmasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek malzeme ve maddeler kullanılmaz 

ve doğal olmayan uygulamalar yapılmaz. 

d) Müteşebbis tarafından depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine 

ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur. Müteşebbis tarafından imzalanan bu kayıtlar yetkilendirilmiş kuruluşa 
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onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbis tarafından, diğer nüshası yetkilendirilmiş kuruluş tarafından 

saklanır. 

e) Organik bitkisel ve hayvansal üretim birimlerinde bu Yönetmelikte izin verilmeyen girdilerin depolanması 

yasaktır. 

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği bu yasal gereklilikleri aşağıdaki maddelerle ispatlamakta ve 

sürdürülmesini sağlamaktadır. 

 

2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
2.1 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 1 

2.2 ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI 
2.3 ÜRÜN TANIMLARI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 2 

2.4 ÜRÜNÜN TASARLANAN KULLANIMININ BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 3 

2.5 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 4 
2.6 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ DOĞRULANMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 5 

2.7 HER PROSES BASAMAĞI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ, TEHLİKE ANALİZİ YAPILMASI 

VE BELİRLENEN TEHLİKELER İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS 
BASAMAK 6, PRENSIP 1 

2.8 KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ (CCP’ LER) – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 7, 

PRENSIP 2 

2.9 CCP’ LER İÇİN KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 8, PRENSIP 3 

2.10 CCP’ LER İÇİN İZLEME SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 9, PRENSIP 4 

2.11 DUZELTİCİ FAALIYET PLANLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 10, PRENSIP 5 
2.12 DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 11, PRENSIP 6 

2.13 HACCP DOKUMANTASYONU VE KAYIT TUTMA – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 12, PRENSIP 7 

2.14 HACCP PLANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

5. ÜRÜN KONTROLÜ 
5.4 ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİ, İDDİALAR VE GÖZETİM ZİNCİRİ 

5.5 ÜRÜN PAKETLEME 

 

Yönetmelik incelendiğinde organik hayvancılık da organik yemle besleme Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ikinci kısım organik tarımın esasları beşinci 

bölüm organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve 

pazarlanması, organik sevkiyatı madde 31’ de açıklanmaktadır. 

 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin taşınmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine 

uyulur. Organik ürünlerin taşınması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Müteşebbisler organik ürünlerini toptancılar ve perakendeciler dâhil diğer ünitelere ancak uygun ambalajlar ve 

araçlarla, içeriğinde herhangi bir bozulma olmayacak, ambalaj ve etiketine zarar gelmeyecek şekilde kapalı 

olarak ve bu Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki ibareler bulunacak şekilde taşınmasını sağlamalıdır. 

1) İşletmenin adı ve adresi, farklı durumlarda ürün sahibi veya satıcısı, 

2)  Ürünün organik olduğunun açıkça yazıldığı fatura veya sevk irsaliyesi, 

3) Müteşebbisi kontrol eden yetkilendirilmiş kuruluşun ismi ve kod numarası, 

4) Organik ürünlerin taşınmasında tam bir kontrol yapmak amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ihtiyaç 

duyulan bilgiler ürünle birlikte taşınır. Nakliyeye ait bilgiler, yazılı doküman ile belgelenir. Hesaplar, giren ve 

çıkan ürün arasındaki dengeyi gösterir. 

b)  Ek-11’in birinci ve ikinci bölümünde yer alan Müteşebbis veya Ürün Sertifikası bulunur. 

c) Aşağıda belirtilen durumlarda paketlerin, nakliye araçlarının kapatılmasına gerek yoktur. 

1) Organik kontrol sistemine tabi olan müteşebbisler arasındaki doğrudan taşımada, 

2) Gerekli bilgileri içeren dokümanın ürünle birlikte olması durumunda, 

3) Taşıyıcı ve alıcı müteşebbislerin ikisinin de yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolüne açık olan taşıma 

işlemleriyle ilgili yazılı kayıtları tutması durumunda. 

ç) Ürünlerin diğer işletmeler ya da birimlerden kabulü sırasında ürünü kabul eden kişi gerek gördüğü durumlarda 

paketin kapanışı ya da ambalajının, ayrıca etiketin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygunluğunu inceler. 

Etiket bilgileri ile ürünün beraberinde gelen diğer dokümanların birbirine uyumunu kontrol ettikten sonra 

karşılaştırmanın sonucunu kayıtlarına ekler. 

d) Organik yem ve yem hammaddelerinin taşınmasında konvansiyonel yem ve yem hammaddeleri ile 

karışmasını önleyecek tedbirler alınır ve bunlarla ilgili yazılı kayıtlar müteşebbis tarafından tutulur. 

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği aşağıdaki maddelerle bu yasal gereklilikleri ispatlamakta ve 

sürdürülmesini sağlamaktadır. 
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2. GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
2.1 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 1 
2.2 ÖN GEREKLİLİK PROGRAMLARI 

2.3 ÜRÜN TANIMLARI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 2 

2.4 ÜRÜNÜN TASARLANAN KULLANIMININ BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 3 
2.5 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 4 

2.6 ÜRÜN AKIŞ DİYAGRAMLARININ DOĞRULANMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 5 

2.7 HER PROSES BASAMAĞI İÇİN POTANSİYEL TEHLİKELERİN LİSTELENMESİ, TEHLİKE ANALİZİ YAPILMASI 
VE BELİRLENEN TEHLİKELER İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS 

BASAMAK 6, PRENSIP 1 

2.8 KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ (CCP’ LER) – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 7, 
PRENSIP 2 

2.9 CCP’ LER İÇİN KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 8, PRENSIP 3 

2.10 CCP’ LER İÇİN İZLEME SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 9, PRENSIP 4 
2.11 DUZELTİCİ FAALIYET PLANLARININ OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 10, PRENSIP 5 

2.12 DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 11, PRENSIP 6 

2.13 HACCP DOKUMANTASYONU VE KAYIT TUTMA – CODEX ALIMENTARIUS BASAMAK 12, PRENSIP 7 
2.14 HACCP PLANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  

5. ÜRÜN KONTROLÜ 
5.4 ÜRÜN GÜVENİLİRLİĞİ, İDDİALAR VE GÖZETİM ZİNCİRİ 

5.6 ÜRÜN KONTROLÜ VE LABORATUVAR TESTLERİ 

5.7 ÜRÜN SERBEST BIRAKMA 

 

Çizelge 1. Yönetmelik ve BRC 7 Küresel Standart Gıda Güvenliği maddeleri karşılaştırma 

Organik Gereklilik Yönetmelik Maddesi BRC 7 Standart Maddesi 

Organik Yemle Besleme Madde 16, 17  

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  

3 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YONETİM SİSTEMİ 
Madde 3.5, 3.6, 3.8, 3.9  

4 İŞLETME STANDARTLARI 

Madde 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11  
5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4  

6 PROSES KONTROL 
Madde 6.1  

Uygun Barınak Madde 19  

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  

3 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
Madde 3.8, 3.9  

4 İŞLETME STANDARTLARI 

Madde 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11  
5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4  

6 PROSES KONTROL 
Madde 6.1 

Sağlıklı Hayvan Madde 18  

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  
3 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

Madde 3.5, 3.6, 3.8, 3.9  

4 İŞLETME STANDARTLARI 
Madde 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11  

5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4  
6 PROSES KONTROL 

Madde 6.1  

Damızlık Irk Seçimi Madde 16  

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  

3 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

Madde 3.5, 3.6, 3.8, 3.9  
5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4   

Organik Ürün İşleme Madde 28 

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  
5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4   

6 PROSES KONTROL 
Madde 6.1 

Organik Ürün 

Ambalajlama 
Madde 28 

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  
5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4,5.5   

Organik Ürün Etiketleme Madde 28 
2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 

Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  
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5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4,5.5   
6 PROSES KONTROL 

Madde 6.2, 6.3 

Organik Ürün Depolama Madde 30 

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  

5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4,5.5   

Organik Ürün Sevkiyat Madde 31 

2 GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP 
Madde 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14  

5 ÜRÜN KONTROLÜ 

Madde 5.4,5.5,5.6, 5.7   

 

SONUÇ  

Tüketici talepleri düşünüldüğünde güvenli gıdalara eğilim ve gıda güvenliği giderek 

önem kazanmaktadır. Bu talep artışı da çeşitli gıda güvenliği standartlarının geliştirilmesini 

gündeme getirmektedir. Geliştirilen standartların tümünü kapsayan BRC 7 Küresel Standard 

Gıda Güvenliği ile organik sütün uygun şartlarda depolanması, işlenmesi, ambalajlanması, 

stoklanması ve sevkiyatı süreçlerinde her türlü çapraz bulaşmanın engellenmesi, ürünün 

organikliğinin üretim esnasında korunması, izlenebilirliğin sağlanması ve bu gerekliliklerin 

kayıt ve raporlarla ispatlanması sağlanabilmektedir. BRC sistemini kuran organik bir süt 

işletmesi organik yönetmelik gerekliliklerini etkin olarak uygulamakta, sistematik olarak 

yönetmekte ve yasal gerekliliklerin karşılandığını ispatlamaktadır. 
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SPLİNE FONKSİYONLARIN ORGANİK TAVUKLARDA CANLI 

AĞIRLIĞIN MODELLENMESİNDE KULLANIMI 

 

Şenol ÇELİK*, Hakan İNCİ, Bünyamin SÖĞÜT, Turgay ŞENGÜL 

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bingöl 

*senolcelik@bingol.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada, organik tavukçulukta yaş ile canlı ağırlık arasındaki ilişki kübik spline fonksiyonu ile 

incelenmiştir. 10 haftalık (70 günlük) yaşa kadar tavukların canlı ağırlık modeli için kübik spline fonksiyonu 

kullanılmıştır. Kübik spline fonksiyonu; 14-28, 28-42, 42-56 ve 56-70 günlük yaşa göre parçalara ayrılarak canlı 

ağırlık modeli belirlenmiştir. Elde edilen fonksiyona göre 14-70 gün arası tavuklarda canlı ağırlık tahmini 

yapılmıştır. Sonuç olarak kübik splinefonksiyonuna göre canlı ağırlıklar 14 günlük tavuklarda 341 g iken, 65 

günlük tavuklarda 3029 g, 70 günlük tavuklarda ise 3045 g bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Kübik spline fonksiyonu, organik tavuk, canlı ağırlık 

USE OF SPLINE FUNCTIONS IN MODELLING LIVE WEIGHT IN 

ORGANIC CHICKEN 

 
Abstract 

In this study, the relationship between body weight and age in organic poultry was investigated by cubic 

spline functions.  Cubic spline function isused until 10 weeks (70 days) livethe model of live weight of chickens. 

Body weight daily life model was determined cubic spline functions; 14-28, 28-42, 42-56 and 56-70 divided into 

parts according to daily life. Live weight estimate was made according to obtained by the function in chickens 

14-70days. As a result, live weight was found according to cubic functions, while the 341 g chicken in 1 days. It 

was found 3029 g in 65-day old chicken, 3045 g in 70-day old chicken. 

Key Words: Cubicsplinefunction, organicchicken, liveweight 

GİRİŞ 

Tavuk, etinden ve yumurtasından yararlanılan çok önemli bir kanatlı kümes 

hayvanıdır. Tavuk eti ve yumurtası insan beslenmesi için çok iyi bir besin ve çok iyi bir 

hayvansal protein kaynağıdır. Tavuk etinin diğer etlerden üstündür. Tavuk etinde su miktarı 

% 56 olup, sığır ve koyun etine göre daha azdır. Sığır ve koyun etine nazaran tavuk etinde 

hatta horoz ve piliç etlerinde kuru madde oranı daha yüksektir. Sığır etinde protein oranı % 

21- 27, kuzu etinde % 21 – 24 iken, bu oran tavuk etinde % 30 -35 e kadar yükselmektedir. 

Yağ dokusu, tavuk etinde çok az olduğu halde, sığır etinde çok fazladır. Tavuk etinde dahaaz 

yağ olması ve tavuk etinin daha besleyici daha kolay sindirilebilir özellik taşıması diyet eti 

olmasına neden olmuştur (Ayyıldız, 2012).  

Canlı ağırlıklar için kalıtım derecesi değerlerinin en yüksek olduğu ve seleksiyon 

çalışmalarında canlı ağırlık değerlerinden yararlanmanın en uygun zamanın 8. hafta olduğu 

tespit edilmiştir. Canlı ağırlıklar için varyans unsurları yardımı ile baba gruplarına ait olan 

kalıtım dereceleri, ana gruplarına ait kalıtım derecesinden daha küçük bulunmuştur (Aksoy, 

1980).  

Düşük canlı ağırlık kaybına sahip tavukların tüy döküm sonrası dönemde daha erken 

yumurta üretimine geçtiği, daha fazla ağırlık kaybına sahip tavukların ise tüy dökümü 

sonrasında daha geç yumurta üretimine başladığı bildirilmektedir (Uyanık ve Mengi, 1993). 

Durmuş ve Kamanlı (2012)’nın çalışmalarında, tavuklarda canlı ağırlık ile cinsel olgunluk 
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ağırlığı arasında (r=0.856) ve yumurta ağırlığı arasında (r=0.307) önemli ilişki olduğu tespit 

edilmiştir (P<0.01). 

Seleksiyon çalışmalarıyla kanatlı hayvanların beslenmesi alanında büyük bir ilerleme 

sağlanmıştır. Etlik piliç ve yumurtacı tavuk yetiştiriciliklerinin ayrımsaya başladığı 1940’lı 

yıllarda etlik piliçlerde 2 kg canlı ağırlığa 100 günü aşan bir sürede ulaşılabilirken, 

günümüzde aynı ağırlığa yaklaşık 35 günde ulaşılabilmektedir (Lippens, 2003).  

Spline fonksiyonları ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar vardır. Schoenberg (1946), 

spline ifadesini matematik alanında ilk defa kullanan bilim adamıdır. Genel matematikte 

diferansiyel eşitliklerde spline fonksiyonlarının kullanımı üzerine çalışmıştır. Ahlberg ve 

Nilson (1953), spline yaklaşımının temel kavramlarını ve hata kareler ortalaması bakımından 

uyum özelliklerini teorik olarak incelemişlerdir. Hayvansal üretim alanında; Comets ve ark. 

(1999), tavşanlarda octreotide emilimini parametrik olmayan modellerle incelemiş ve bireysel 

emilim profillerini modellemede kısıtlandırılmış kübik parçalı regresyonları kullanmışlardır. 

Aggrey (2002), farklı protein düzeylerine sahip 2 ayrı yemle beslenen etlik piliçlerden rasgele 

seçilen bireylerde, zamana karşı canlı ağırlık artışları parçalı doğrusal regresyonla 

incelemiştir. Degroot (2004), somatotropin hormonu verilen holstein süt sığırlarında 

laktasyon eğrisinin modellenmesinde ve genetik parametrelerin tahmin edilmesinde kübik 

parçalı regresyonu kullanmıştır. Black ve ark. (2005), uzun yaşayan balıklarda 

(sebastesdiploproa) yaş tayininde kullanılan otolitlerin, zamana bağlı ölçüm değerlerindeki 

değişimi kübik parçalı regresyonlarla incelemişlerdir.  

Bu çalışmanın amacı, 10 haftalık yaştaki tavukların yaşlara göre canlı ağırlığının kübik 

spline yöntemiyle belirlenmesi ve buna göre günlük canlı ağırlığın tahmin edilmesidir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın materyalini Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

kanatlı hayvan yetiştirme ünitesinde elde edilen günlük yaşta 99 adet organik tavuk 

oluşturmuştur. Çalışma 70 gün sürdürülmüştür.   

Çok sayıda (x,y) veri noktalarına bir tek eğri ile yaklaşmak büyük kolaylık sağlasa da 

bu durum büyük hatalara neden olabilir. Böyle durumda interpolasyon yöntemleri kullanılır 

(Aşır ve ark., 2002). Nokta sayısı arttıkça polinomun derecesi artış göstereceğinden, peş peşe 

gelen iki veri arasında parçalı fonksiyonlarla yaklaşım yöntemi önerilmektedir. Parçalı 

interpolasyonu veri noktalarını çeşitli aralıklara bölerek, her bir aralıkta daha küçük dereceden 

polinomlarla yaklaşım yapma esasına dayanır (Scheid, 1989).  

Kübik spline fonksiyonlarda, 

               
 

aralığı olsun. Burada, i=0, 1, 2, …,k-1 için              ifadesi k adet alt aralık içine 

[a,b] aralığına bölünsün. f(x), k kübik polinom parçalarından oluşan bir fonksiyon olmak 

üzere,   

      

                

                

 
                  

      (1) 

şeklindedir. Burada      , 
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         , i=1,2,…,k 

aşağıdaki şartları sağladığında üçüncü dereceden spline fonksiyon denilen bir kübik 

polinomdur (Cheney and Kincaid, 1985): 

a) Her düğüm yoluyla fonksiyon geçer, 

        , i=1,2,…,k 

b) Fonksiyon koşullu fonksiyon şeklindedir 

                   , i=1,2,…,k 

c) İç noktalarda fonksiyonun birinci ve ikinci türevleri vardır ve süreklidir. 

 

  
            

       , 

  
             

        , i=1,2,…,k 

d) Fonksiyonun son noktalardaki ikinci türevi sıfır olmalıdır (Mathews, 1987). 

Herhangi bir [x,, xi+1] aralığında      ’in ikinci türevi doğrusal olacağından, Lagrange 

enterpolasyonu formülüne göre,  

  
               

    

       
        

      

       
                            (2) 

olmaktadır. [x,, xi+1] aralığındaki ikinci türev, uç noktalardaki türev değerleri cinsinden ifade 

edilmiştir. (2) nolu eşitlikte ard arda iki defa integral alındığında,  

  
              

    

          
        

        
 

          
    

 

               
      

 

          
        

        
 

          
        

            (3) 

bulunur. Bu fonksiyonun her bir aralığı uç noktalarından geçmesi gerektiğinden    ve    

sabitleri belirlenir. Yani      için         ve    için       olacağından,  

                  
         

 

          
        

              (4) 

              
         

 

          
      

              (5) 
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yazılabilir. (4) ve (5) nolu denklemler taraf tarafa çıkarıldığında  

                       
         

 

 
          

         
 

 
             

bulunur. Buradan  

   
               

       
 

                 

 
          

elde edilir. C2 ise 

   
                     

       
  

   
              

      

 
           

 

olarak bulunur. Böylece,  

      
         

          
        

       

          
         

 

 
       

         
 

                  

 
         

 

 
     

         
 

                

 
           

(6) 

elde edilir. İkinci türevler birinci türevlerin düğüm noktalarındaki sürekliliği şartı yani 

  
        

       

kullanılırsa, 

          
                      

                 
         

 
 

         
                

 

         
                

             (7) 

eşitliği elde edilir. Bütün (n-1) tane iç nokta için bu eşitlik yazılırsa (n+1) tane bilinmeyen 

ikinci türev içeren (n-1) denklem elde edilir. Eğer Kübik Spline Fonksiyonu söz konusu ise uç 

noktalarda ikinci türev sıfır olacağından, (n-1) bilinmeyenli (n-1) lineer denklemden ibaret bir 

denklemin sistemine dönüşür (Türker ve Can, 1997). 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada organik tavuklarda günlere göre canlı ağırlık incelenmiştir. 14-70 gün 

aralığında ortalama ağırlık değerleri Çizelge 1'de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Tavuklarda yaşa göre ortalama canlı ağırlık (kg) 

Yaş (gün) 14 28 42 56 70 

Ağırlık ortalaması (kg) 341.22 871.25 1426.35 2600.25 3045.36 

 

Bunun için 14 günlük aralıklarla tartılan organik tavukların canlı ağırlıklarının zamana 

karşı değişmesi ile ilgili bir matematiksel model kurmak ve bu model üzerinde, elde edilen 

ölçüm değerlerinin istatistiksel açıdan geçerliliği incelenmektedir. Bu nedenle tavukların tartı 

değerlerinin zamana karşı değişimine bakılarak kübik spline fonksiyonu araştırılmıştır. 

Çalışmada elde edilen tartım sonuçlarına göre ortalama ağırlıklara ait dağılım Şekil 1’de 

verilmiştir.  

 

 

 
Şekil 1. Tavukların zamana göre büyüme grafiği 

 

Şekil 1'de görüldüğü gibi, tavuklarda canlı ağırlık 42. günden sonra ilk günlere oranla daha 

fazla artmaya başlamıştır.  

 

 

                                        
 

                                         
 

                                         
 

Buradan           ve           olup yeniden düzenlenirse, 
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elde edilir ve bu denklem sisteminin çözülmesiyle, 

                                               

değerlerine ulaşılır. Bu değerler (7) nolu eşitlikte ve i=1,2,…için yerine konduğunda ve 

gerekli düzenleme yapıldığında, 

                                        ,                   

olup bu fonksiyon         aralığı için geçerlidir. Benzer şekilde devam edilerek 

                    fonksiyonları aşağıdaki gibi bulunur. 

                                      ,                          

                                         ,                   

                                        ,                      

 

Elde edilen bu fonksiyonlara göre tavuklarda yaşa (gün) göre canlı ağırlık tahmini 

yapılmıştır. Belirtilen aralıklarda x değişkenine değerler verilerek bu tahmin belirlenmiştir. 

Burada x değişkeni tavukların yaşı (gün) olarak tanımlanmıştır. Çizelge 2'de 7'şer günlük 

aralıklarla 14 günden 70 güne kadar olan yaşlarda tavukların canlı ağırlık değerleri (g) 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Tavuklarda yaşa göre canlı ağırlık tahmini 

Yaş 

(gün) 

Gözlenen Ağırlık 

(g)  

Tahmini ağırlık 

(g) 

14 341 341 

21 572 671 

28 871 871 

35 1183 1078 

42 1426 1426 

49 2121 1999 

56 2600 2600 

63 2959 3029 

70 3045 3045 
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Şekil 2. Gerçek değerler ile tahmin edilen değerler 

 

Şekil 2'de görüldüğü gibi tavukların ilk zamanlardaki büyümesi biraz yavaş olmuş ve 

ilerleyen zamanlardaki büyüme hızında artış olmuştur. Tavukların gerçek ağırlıkları ile 

tahmin edilen ağırlık değerleri uyumlu görülmektedir. Bu sonuç Genç ve ark. (2002)'nın 

günlük ortalama güneş radyasyonun gözlenen ve tahmin edilen değerleri ve Karadavut ve ark. 

(2004)'ün bitki boyunun zamana göre büyümesi değerleri gibi uyum içindedir.   

 

SONUÇ 

Yapılan çalışma, tavukların canlı ağırlığın zamana göredeğişimi incelenmiştir.Büyüme 

dönemlerini ayrı ayrı incelemek sureti ilebüyümeyi iyi tanımlama imkanı araştırılmıştır.Yani 

14-28, 28-42, 42-56 ve 56-70 günlük olmak üzere 4 ayrı zaman aralığı için 4 ayrı kübik spline 

fonksiyonları elde edilmiştir. Bu zaman aralıklarına göre oluşan kübik spline fonksiyonuna 

göre canlı ağırlık tahmini yapılmıştır. Sonuç olarak büyümeyi dönemler halinde kübik spline 

fonksiyonlar ile incelemenin uygun olduğu görülmüştür. 
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ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİLEN BODUR ELMA BAHÇESİNİN 

BAKIMINDA İŞÇİLİK VE MAKİNE MASRAFLARININ 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
HASAN BAL

1 

1
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ,7600 IĞDIR  

Özet 

Bu çalışmada organik olarak yetiştirilen bodur elma bahçesinin bakımında işçilik ihtiyacı ve  

makine masrafları araştırılmıştır.  Yapılan bakım çalışmalarında toplam zaman ihtiyacının insan işçiliği 

olarak 548 İÇh / ha (İnsan Çalışma Saati / hektar ) ve makine işçiliğinin ise 102 MÇh/ ha (Makine 

Çalışma Saati /hektar) olduğu belirlenmiştir. 2012 yı lına ait toplam ürün verimi 34,8 t/ha ve bakım 

çalışması işçilik ve makine masraflarının 6571,51 TL/ ha olduğu hesaplanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Organik bodur elma bahçesi, işçilik ihtiyacı ve makine masrafları  

IN THIS STUDY, LABOUR REQUIREMENT AND USAGE OF 

MACHINE EXPENSES OF THE CARE OF ORGANIC DWARF APPLE  

GARDEN HAVE BEEN INVESTIGATED 

 
Abstract 

It is determined that entire time requirement as labour requirement is 548 (İÇh/ha (manworkhour/per 

hectare) and machine expenses is 102 MÇh/ha (machineworkhour/per hectare) in the agricultural maintenance 

works. It is calculated that total yield is 34,8 t/ha, labour and machine expenses are 6571,51 TL/ha in 2012. 

Key Words: Organic dwarf apple garden, Expenses of labour and machine 

1. GİRİŞ 

Türkiye elma üretiminde Çin ve ABD’den sonra Dünya’da 3. sırada yer almaktadır. 

Organik elma yetiştiriciliğinde ise, hastalık ve zararlılarla mücadelesi ve bitki besleme 

konusundaki zorluklarına rağmen üretiminde sürekli bir artış söz konusudur. Bunun nedeni 

yurt içinde ve dışında organik tarım pazarı talebinin fazlalığıdır.  

Organik elma yetiştiriciliğini yapabilmek için organik tarım sistemlerinin işleyişini ve 

kurallarını iyi bilmenin yanı sıra elma yetiştirme tekniğini de bilmek önemlidir. Organik 

meyvecilikte ekonomik sonuç, daha uzun zamanda yetiştirme tekniğindeki başarıya bağlıdır ( 

KTBL,2005) . 

Elma yetiştiriciliği ülkemizde genelde konvansiyonel yapılmaktadır. Bu şekilde 

yapılan elma yetiştiriciliğinde dekara düşen verim miktarı düşük olmakta, yüksek boyutlu 

ağaçlardan dolayı bakım ve hasat işlemleri güçleşmektedir. Bu nedenle son yıllarda modern 

meyveciliğe başlanmıştır. Modern meyvecilikte her yıl düzenli meyve alınması, ağaçların ilk 

yıllarda veriminin artması, birim alanda daha fazla ağaç kullanması, erken yaşlarda verime 

geçme, bahçe bakım ve hasat işlemlerinin daha kolay ve ekonomik yapılması, pazarlanabilen 

daha kaliteli meyve üretilmesini sağlamaktadır.(Atasay ,2011) 

Bu çalışmanın amacı, organik olarak yetiştirilen bodur elma bahçelerinin bakım 

işlerinde gerekli işgücü ihtiyacı ve makine masraflarını belirlemek ve organik tarım proje 

çalışmalarına esas olmak üzere organik tarım için mekanizasyon verisi oluşturmaktır. 
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2. MATERYAL METOT VE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ  

2.1. Materyal 

Çalışma 2011-2012 yıllarında Erciyes Üniversitesi Merkez kampüsünde Bahçe Ziraatı 

Araştırma ve Uygulama Merkezinde organik olarak yetiştirilen yaklaşık yarım hektar 

büyüklüğünde 7 yıllık bodur elma bahçesinde yürütülmüştür.Bahçe 116 mx40 m boyutunda 

3,5 m x1m aralıkla dikilmiş,damla sulama tesisi kurulu,file örtüsü bulunan modern bir tesis 

olmaktadır.  

Bahçe toprağı tınlı, fosfor ve potasyum yönünden çok zengin, organik maddece fakir, 

kireç orta, PH nötr ve tuzsuzdur. Bahçede M9 amaçlar üzerine aşılı Gala, Granny Smıth, Fuji 

Braeburn elma çeşitleri bulunmaktadır. Bahçedeki bakım çalışmalarında organik 

yetiştiricilikteki işler; toprak işleme,gübreleme,ilaçlama, sulama, budama, file çekme ve 

toplama, meyve seyreltme olmuştur. 

Bakım çalışmalarında güç kaynağı olarak New_Holland marka TT50 Model Çift akslı 

bahçe traktörü kullanılmıştır.Çiftlik gübresi yükleme ve atma çalışmalarında 428 C Caterpillar 

kepçe ve Fimaks marka 3 tonluk gübre dağıtma makinesi, ağaç sıra aralarını sürmede 

Yurdasar Firması yapısı 2100 süper hidrolik gezerli bahçe rotovatorü, sathi sürümde dikey 

yaylı 9 ayaklı kültüvatör ilaçlamada Agrotek marka 600 l bahçe atomizörü yeşil bitki 

tohumlarını ekme ve gübre atmada Ünal marka tek diskli santrifüj gübre dağıtma makinası 

ağaç altlarını sürmede YET 250 marka motorlu çapa , ağaç diplerini temizlemede Alpina 

marka motorlu tırpan kullanılmıştır. 

 

2.2. Metot 

2.2.1.Makine İş Başarılarının Hesaplanması:  

Organik olarak yetiştirilen bodur elma bahçesinde bakım çalışmaları yapılırken 

makinaların 40 m parsel boylarını kat ederken geçen zaman süreleri ve parsel sonlarında 

makinaların dönme süreleri saniye olarak ölçülmüş olup belirlenen ortalama değerlerle 

makine efektif iş başarıları hesaplanmıştır (Bal ve Bayhan,2003). 

 

2.2.2.İşçilik İhtiyacının Hesaplanması:  

İşçilik ihtiyacının belirlenmesinde; organik yetiştirilen bodur elma bahçesinde 4,6 

dekarlık alanda çeşitli makineler ve insan işgücü ile bakım işleri yapılırken işlerin bitirilmesi 

için gerekli süreler belirlenmiş ve buradan hektara işçilik miktarları hesaplanmıştır ( Achilles 

ve ark.,2002)   

 

2.2.3.Makine Masraflarının hesaplanması:  

Makine masrafları sabit ve değişen masraflar olarak 2 grupta toplanmıştır. Sabit 

masraflar; zamana göre düşünülen amortisman, makineye yapılan yatırımın faizi, sigortası, 

vergi pirimi ve teknik muayene ücretleridir. Amortisman masraflarının hesaplanmasında 

amortisman denge sınırı altında bir çalışma olduğu için zamana bağlı amortisman hesabı 

yapılmış ve makine hurda değeri hesaba katılmamıştır (Dinçer,1976; Sezer ve ark.,2006 ). 

Faiz masrafının hesaplanmasında; makine alış fiyatının yarısı alınmış ve bu net faiz oranı 

(0,06 ) ile çarpılarak bulunmuştur. Sigorta ve vergi masrafı olarak traktör için yılda verilen 40 

TL trafik sigorta ücreti göz önünde tutulmuştur. 3 yılda bir traktör teknik muayeneye 
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gönderilerek kontrol ettirilmiş ve buna ödenen 135 TL göz önüne alınmıştır. Kullanılan 

traktör için ayrı bir muhafaza ve bakım masrafı düşünülmemiştir .Sabit masraflar olarak bu 

değerler toplanarak yıllık toplam sabit masraflar bulunmuş ve yılda kullanım sürelerine 

bölünerek saatlik sabit makine masrafları bulunmuştur (KTBL,2011).  

Makine değişen masrafı olarak yakıt yağ tamirat masrafları ele alınmıştır. Yakıt 

masraflarının hesaplanmasında traktör motor gücü (kW), traktör için özgül yakıt tüketimi 

(250 g/kWh), traktör yüklenmesi 0.40 değerleri kullanılarak kg/h tüketilen yakıt miktarı 

bulunmuş diesel yakıtı yoğunluğuna bölünerek l/h olarak tüketim hesaplanmıştır. Kullanılan 

yağ miktarı yakıt miktarının 0.01 i olarak kabul edilmiş, hesaplamalarda diesel yakıtı fiyatı 

4.32 tl/l, ve yağ fiyatı 9.25 tl/l alınmıştır (KTBL,2008 ) 

Makine tamirat masraflarının hesaplanmasında, Almanya da kullanılan hesaplamalar 

göz önünde bulundurulmuştur (KTBL,2011 ). 

İşçilik giderleri eğitim görmüş kalifiye bir işçiye verilen günlük 60 TL esas alınarak 

saatlik işçi ücreti 7,5 TL diğer işçiler için 5 TL/h alınmıştır. Bakım çalışmaları masrafının işçi, 

traktör ve iş makinesi masrafları belirlendikten sonra o bakım işini yapmak için gerekli zaman 

ihtiyaçları göz önüne alınarak hektara iş yapma masrafları hesaplanmıştır. Dekara ürün verimi 

hesaplamalarında; birim alanda hasat edilen, pazarlanabilen elma miktarları tartılarak 

belirlenmiştir.  

 

2.2.4.İş Yapma Masraflarının Hesaplanması: 
İş yapma masraflarının hesaplanmasında işçi traktör ve iş makinesi masrafları 

belirlendikten sonra o bakım işini yapmak için gerekli zaman ihtiyaçları göz önüne alınarak 

hektara iş yapma masrafları belirlenmiştir (KTBL,2011 ) 

 

2.3. Çalışmaların Yürütülmesi 

Çalışmalar Erciyes üniversitesi Merkez kampüsünde organik olarak yetiştirilen bodur 

elma bahçesinde yürütülmüştür.(Şekil 1) 

Şekil 1. Çalışmaların yapıldığı Bodur elma bahçesi 
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Bahçe her yıl kontrol ve sertifikasyon kuruluşu Orser tarafından kontrol edilerek 2007 

yılından itibaren sertifikalandırılmıştır. Bahçede organik tarım mevzuatına uygun olarak 

sezonluk bakım çalışmaları yapılırken yetiştiricilikteki uygulamalar aşağıda belirtildiği 

şekilde olmuştur : 

Bitki besleme uygulamaları; Gübreleme olarak da ifade edebileceğimiz bu 

çalışmalarda bahçede çiftlik gübresi, deniz yosunu ve yeşil gübreleme gibi bitki besleme 

uygulamaları yapılmıştır. Çiftlik gübresi Üniversitemiz Yeşil Mahalle hayvancılık 

tesislerinden temin edilen yanmış süt sığırı gübresidir. Dekara 2 ton hesabıyla her yıl bahçeye 

verilmektedir.2012 yılında dekara 150kg hesabıyla KAYÇEV granüle tavuk gübresi 

kullanılmıştır. Çiftlik gübresinin yüklenmesinde kepçe ve bahçeye dağıtılmasında çiftlik 

gübresi dağıtma makinesi kullanılmıştır. 

Yeşil gübreleme Ekim ayı içerisinde Macar fiğ-arpa karışımı kültivatörle önceden 

sathi sürümü yapılmış bahçeye santrifüj gübre dağıtma makinesi ile toprağa serpilmiş ve daha 

sonra toprak frezesi ile toprağa karıştırılmıştır. Çıkan bitkiler boylanınca, çiçeklenmeye yakın 

toprak frezesi ile toprağa karıştırılmıştır 

Deniz yosunu: Çiçeklenme sonunda 100g/da ve bu uygulamadan 1 hafta sonra tekrar 

aynı dozda olmak üzere yılda 2 kere atomizer ile uygulanmıştır. 

Zirai Mücadele Uygulamaları: Organik yetiştiricilik yapılan bahçede hastalık, zararlı 

ve yabanı otların mücadelesinde 2002-2005 yıllarında çıkartılan Organik Tarımın Esasları 

Uygulamasına ilişkin yönetmeliğe uygun metotlar kullanılmıştır. Kara leke hastalığına karşı 

bordo bulamacı (100 litre suya 0,5 kg) dozunda olmak üzere yılda iki kez kullanılmıştır. 

Külleme ve kırmız örümcek için yılda 4 kez 100 litre suya 400 gram dozda kükürt 

kullanılmış. İç kurdu için yılda ortalama 7 kez 100 litre suya 10 ml dozda madeks 

kullanılmıştır. Yeşil yaprak biti, kırmızı örümcek ve akar için yılda 3 kez 100 litre suya 300 

ml dozda Neem azal – T/S kullanılmıştır. Yaprak biti için yine yılda 1- 2 kez 100 litre suya 3 

kg arap sabunu kullanılmıştır. Çalışmalar Bahçe atomizeri ile yürütülmüştür. Sıra arası 

yabancı otlar Kültüvatör yahut rotovatör ile toprağa karıştırma şeklinde, ağaç dibi yabancı 

otları ise motorlu tırpan ve motorlu çapa ile alınmıştır ( Şekil 2 a,b) 

  

Şekil2: Atömizerle ilaçlama ve Kültüvatörle yüzlek sürüm 

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

3.1. Alet ve Makine İş Başarıları:  

Çalıştırılan alet ve makinelere ait hesaplanan iş başarıları aşağıda çizelge-1 de 

verilmiştir. 
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Çizelge 1: Alet ve makinelerin efektif iş başarıları 

Alet ve Makineler  İş Başarıları (ha/h)  

Bahçe Atomizeri  1,33  

Çiftlik gübresi atma makinesi  0,39  

Rotovatör (toprak frezesi)  0,40  

Kültivatör  0,61  

Santrifüj gübre dağıtma makinesi  1,37  

Sırt motorlu çapa  0,13  

Sırt tırpanı  0,19  

 

3.2. Çalışma Zaman İhtiyaçları  

İlaçlama, gübreleme, sulama, ara sürüm, çapalama, ağaç altı ot temizliği, budama, 

meyve seyreltme, örtü çekme ve toplama gibi çeşitli bakım çalışmaları için gerekli zaman 

ihtiyaçları belirlenmiş çizelge 2 de verilmiştir. 

 

Çizelge 2: Çeşitli bakım çalışmaları için gerekli zaman ihtiyaçları 

Yapılan 

İşlemler  

İşlem 

Zamanları  

İşlem 

Sayıları 

Sarf edilen iş gücü  

         h/ha 

AÇIKLAMA 

   İnsan Makina  

Toprak İşleme, 

ekim  

Ekim-Kasım    Kültüuvatör,Sant.G.D+Ratovatö

r  

Sathi sürüm  Ekim-Kasım  1  1,8  1,8  Trk+ Kültüvatör  

Tohum serpme  Ekim- Kasım  1  1  1  Trk+Santrifüj G.dağıtma mak.  

Karıştırma  Ekim -Kasım  1  2,6  2,6  Trk+Rotavatör  

Gübreleme  

Ç.G.Yükleme  

Şubat-Haziran  1  0.8  0,8  Kepçe  

Ç.G. Atma  Şubat-Haziran  1  2,8  2,8  Trk+Çiftlik Gübresi Atma  

Tavuk G.Atma  Şubat-Haziran  1  0,7  0,7  Trk+S.Gübre Mak.  

Gübre 

Karıştırma  

Şubat-Haziran  1  2,6  2,6  Trk+Rotavator  

Yaprak Gübresi 

atma  

Mayıs- 

Haziran  

2  1,6  1,6  Trk+Atomizör  

Yeşil Gübre  Mayıs  1  2,6  2,6  Trk+Rotavator  

Bitki Koruma  Mart-Ağustos  16  1,6  1,6  Trk+Rotavator  

Kontrolü Bitki 

Kor.  

-  2  2  -  -  

Sulama  Nisan -Eylül  16  1  -  -  

Y.Ot Mücadele  Mayıs- 

Ağustos  

-  -  -  -  

Ara Sürüm  Haziran- 

Ağustos  

4  2,6  2,6  Trk+Rotavator  

Çapalama  Temmuz -

Ağustos  

1  8  8  Motorlu Çapa Makinası  

Ot Biçme  Haziran-

Ağustos  

4  5  5  Motorlu Tırpan  

Budama  Mart  1  64  -  Elle, budama makası  

Dalların 

Toplanması  

Mart  -  6  2  İşçi +Trk+Romork  

Meyve 

Seyretme  

Haziran  1  160  -  El işçiliği  

File Çekme  Haziran  1  96  8  İşçi Trk+ Romörk  

File toplama  Ekim  1  120  10  İşçi Trk+ Romörk  
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3.3. Makine Masrafları 

Araştırmada kullanılan traktör ve diğer motorlu araçlara ait sabit ve değişen masraflar 

ve yakıt tüketimleri çizelge-3 de verilmiştir. 

 

Çizelge 3: Çeşitli makinelere ait sabit ve değişen masraflar ve yakıt tüketimleri 

Makinenin 

cinsi, 

büyüklüğü 

Fiyatı 

(TL) 

Kullanım Süresi Sabit Masraflar 
Değişen 

Masraflar(TL/h,t,ha) 

Yakıt Tüketimi 

Diezel,Benzin 

(L/h) 

Zaman

/yıl 

İş(h,t,h

a 

Toplam 

TL /yıl 

Amortis. 

TL/yıl 

Toplam Tamir  

Bahçe traktörü 

New Holland 

TT50, çift çeker 

37 kw 

33000 12 10000 3825 2750 24.4 5.4 4.3 

Motorlu çapa 2600 8 4000 403 325 11 1 2 L 

Motorlu tırpan 1200 8 4000 186 150 5.5 0,6 1.1L 

Kepçe 135000 12 10000 15300 11250 37.4 4.7 7.4 

Önyükleyici 9000 12 2500 h 1020 750 0,7 0,7 - 

Damperli 

Romork 

9000 15 9000 t 870 600 0,2 0,2 - 

Ahır gübresi 

dağıtma 

15000 10 18000 t 1950 1500 0,4 0,3 - 

Bahçe 

atömizörü 

5500 10 5000 ha 715 550 2.2 2.2 - 

Rotovatör 6400 8 800 ha 992 800 8 8 - 

Kültüvatör 2500 14 1300 ha 254 179 3 3 - 

Santrifüj 

(Gübre 

dağıtma) 

2000 10 750t 260 200 1,5 1,5 - 

 
3.4. Bahçe Bakım Çalışmaları İş Yapma Masrafları  

Organik olarak yetiştirilen Bodur elma bahçesinde bakımdaki İş yapma masrafları 

2012 yılı için hesaplanmış ve toplam masraflar 6.57151 tl bulunmuş ve bu toplam masrafların 

%3.89’u toprak işleme ve ekimde, %9.51 gübreleme, %17.56’sı bitki korumada, %0.46’sı 

kontrol, %1.83’ü sulama sistemi kontrolünde, %11.75’i yabancı ot mücadelesinde, %7,3’ü 

rotovatorle sürümde, %13,73’ü budama ve dalların toplanmasında, %29.3’ü file çekme ve 

toplamada, %4.57’si sertifikasyon olmuştur. 

 

3.5.Elma Verimi Ve Kalitesi:  

2011 ve 2012 yıllarına ait organik olarak yetiştirilen bodur elma bahçesindeki toplam 

ve pazarlanabilir elma ürün miktarları çizelge 4 de verilmiştir. Pazarlanabilir elmalar normal 

büyüklükte, iç kurdundan arî ve güzeldir. Aroma ve lezzet fevkaladedir  

 
Çizelge 4: Elma verimleri 

Yıllar  Toplam Ürün 

(kg/ha)  

Pazarlanabilir(kg/

ha) Ürün  

Iskarta (kg/ha )  

2011  39200  35.900  3300  

2012  34800  30.500  4300  
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4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çizelgede verilen elma ürün verimi değerlerinden anlaşılacağı gibi2011 ve 2012 

yıllarında organik yetiştirilen bodur elma bahçesinden titiz bir bakım sonucu iyi kaliteli bir 

ürün alınmıştır. Erişilen verim değerleri Türkiye ve Almanya verim ortalamaları üzerinde 

olmuştur. Çalışmada elmanın en önemli hastalığı Kara leke ve en önemli zararlısı iç kurdu 

incelenmiştir.2011 yılında hastalık ve zararlının yok denecek derecede az olduğu,2012 yılında 

biraz artış görüldü ise de iç kurdu oranının %4 ün altında olduğu belirlenmiştir. Ağaçların 

genel durumu elde edilen ürün miktarı ve kalitesi, bahçe bakım çalışmalarının başarılı 

olduğunu göstermiştir.  

Alet ve makine iş başarısı denilince; alet ve makinelerin birim zamanda yaptıkları iş 

miktarları anlaşılır. Toprak işleme ekim ve dikim gibi bazı makineleri iş başarısı ha/h olarak 

ifade edildiği gibi bazı makinelerde bu değer kg/h olarak ifade edilmektedir. Bahçe ve tarlada 

çalışan makinelerin iş başarıları, onların çalışma hızına, iş genişliğine, parsel uzunluğu ve 

büyüklüğüne, parsel sonlarında makinelerin dönüş mesafesine, yol uzaklığı ve çalışan 

insanların mesleki tecrübesine göre çok değişmektedir. İş başarıları teorik, efektif, tarla ve 

işletme iş başarısı gibi göz önünde bulundurulan zaman dilimlerine göre gruplandırılır 

(Dinçer,1976 ).Bu çalışmada, alet ve makinelerin çalışma hızı ve parsel sonlarında dönme 

süreleri belirlenerek efektif iş başarıları hesaplanmıştır. Çalışmalarda alet ve makinelerin 

hızlarının düşük tutulması ve parsel boylarının küçük olması makinelerin efektif iş 

başarılarının düşük olmasına sebep olmuştur. Bu durum iş yapmada makinelerin zaman 

ihtiyaçlarını artırmıştır. Normal şartlarda kültivatörle sürümde ve toprak frezesi(rotovatör) ile 

işlemede hızın 5-7 km/h., çiftlik gübresi atmada 3-9 km/h, olmasının uygun olacağı 

belirtilmektedir.( KTBL,2008) 

Bakım işleri yapılırken zaman ihtiyacı belirlemeleri yapılmıştır. Çizelge 2  de verilen 

değerlerden anlaşılacağı gibi toprak işleme ve ekim, gübreleme, bitki koruma, sulama, 

yabancı ot mücadele, budama ve dalların toplanması, meyve seyreltme, file örtüsü çekme ve 

toplama işlerinde sarf edilen insan işçiliği sırası ile hektara 5,4h-12,7h-29,6h- 16h-38,4h-70h-

160h,96hve120h olmak üzere toplam548 İÇh/ha olmuştur. Makine işçiliği ise yine sırasıyla 

5,4-12,7-25,6-0-38,4-2-0-8-10h olarak toplam102MÇh/ha bulunmuştur. Toplam insan 

işçiliğinin%0,98 toprak işlemede%2.3gübreleme,%5,4 bitki korumada %2,9 sulamada%7 

yabancı ot mücadele%12.7 budama ve dal toplamada,%22 meyve seyreltme,%17,5 file örtüsü 

çekme ve %21,9 file toplamada kullanılmıştır. İnsan işçiliği en fazla kullanıldığı işler file 

toplama, file çekme, budama gibi elle yapılan işlerde görülmektedir. toprak işleme, 

gübreleme, bitki koruma gibi makine ile yapılan çalışmalarda insan işçiliğinin daha az olduğu 

görülmüştür. Bitki korumada işlem sayıları, tekrarlanan ilaçlama işlerinden dolayı fazladır.  

Fungusit ve yaprak gübrelerinin, yine fungisit ve insektisitlerin uygun olanlarının kombine 

kullanılması ile işlem sayılarının azaltılması ve ilaçlamalarda su kullanımının 600 L/ha depo 

kapasitesine düşürülmesi makine ve insan işçiliğini düşürebilecektir. (Lüders,1979). 16  

Bakım çalışmalarında kullanılan alet ve makinelere ilişkin sabit ve değişen makine 

masrafları ve yakıt tüketimleri çizelge 3 de verilmiştir. Çizelge deki değerlerden anlaşılacağı 

gibi yıllık toplam sabit masraflar, bahçe traktörü için 3825 motorlu çapa 403,motorlu 

tırpan186,Kepçe15300, Ön yükleyici 1020,damperli romork870.çiftlik gübresi dağıtma 

makinesi1950.bahçe atomizörü715,toprak frezesi992 kültüvatör254 ve santrifüj gübre 

dağıtma 260 Tl/yıl olmuştur. Toplam değişen masraflar ise Bahçe traktörü için24,4 TL/h, 
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motorlu çapa 11TL/h, motorlu tırpan5,5 TL/h, kepçe 37,4,ön yükleyici 0,6 TL/h, damperli 

römork 0,2 TL/t,çiftlik gübresi dağıtma makinesi 0,3 TL/t, bahçe atomizörü2,2TL/ha, toprak 

frezesi(rotovatör) 8 TL/ha, kültüvatör 3 TL/ha ve santrifüj gübre dağıtma makinesi 1,5 TL/t 

olmuştur. Burada kepçe için sabit ve değişen masrafların yüksek olduğu dikkat çekicidir. 

Çalışmalarda yükleme yerine traktöre uygun hidrolik ön yükleyici kullanımı masrafları 

azaltma yönünde daha uygun görülmektedir. Traktör ve diğer motorlu araçlarda değişen 

toplam masraflar.  

Rotovator hariç diğer makinelerden yüksektir. Tabii ki yakıt, yağ masrafları değişen 

masraf toplamını artırmaktadır. Tamir masrafı, makinenin aşınan ve eskiyen kısımlarının 

yenilenmesi için parça gerektiren ve tamir atölyelerinde gerçekleştirilen tamirler için gerekli 

masraflardır. Tamir masrafları makinelerin yaşı ve kullanılma sürelerine göre her yıl değişir 

.Traktör ve diğer makinelerin tamir masrafının belirlenmesinde Almanya şartları için 

kullanılan değerler ve düzeltme katsayıları göz önünde tutulmuştur. Bu değerler makine 

cinsine göre Tl/h, TL/t yahut TL/ha olarak hesaplamalara katılmıştır ( KTBL,2011 ).  

2012 yılı bakım çalışmaları için masraflar, toprak işleme, gübreleme bitki koruma ve 

kontrolü, sulama, yabancı ot mücadele, budama ve dalların toplanması, meyve seyreltme, file 

örtüsü çekme ve toplama ve sertifikasyon işleri için hektara toplam masraf 6571.5TL 

olmuştur. Bu masrafların%3,9 u toprak işleme ve Ekim, %9,5 gübreleme, %18 i bitki koruma 

%1,8, sulama, %11.8 yabancı ot mücadele, %9 budama ve dalların toplanması, %12.2 meyve 

seyreltme, %13 file örtüsü çekimi, %16,3 file örtüsü toplama, %4,6 sertifikasyon işlemlerinde 

kullanılmıştır.  

Yapılan çalışmalarda organik uygulamalarda, konvansiyonel uygulamaya göre toplam 

masraf ve birim ürün masrafı daha yüksek bulunmasına rağmen organik elma yetiştiriciliğinin 

daha karlı olduğu tespit edilmiştir . Bu durum organik elmaların çeşide ve sezona bağlı olarak 

konvansiyonel elmalardan ortalama %22-75 daha yüksek piyasa fiyatı ile satılmasından 

kaynaklanmaktadır ( Karamürsel ve ark.,2012 ) . Ülkemiz elma üretiminin istikrarlı bir 

şekilde devam edebilmesi, değişik Pazar isteklerine uyum sağlayabilmesi, dünyada büyük 

elma üretici ülkelerle rekabet edebilmesi, elma üretiminde modern yeni metot ve tekniklerin 

kullanılmasına bağlıdır.. Bu bağlamda organik olarak yetiştirilen bodur elmacılık, üzerinde 

durulması gereken önemli bir husustur. Organik olarak yetiştirilen bodur elma bahçelerinin 

bakımında uygun makine seçimi ve kullanımı üretime ekolojik ve ekonomik yönden 

üstünlükler sağlayacağından önem arz eder. Üreticilerin bu yönde bilgilendirilmesi ve iyi bir 

mesleki tecrübeye sahip olmasında onlara yardımcı olunması gereklidir. 
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ORGANİK HAYVANCILIĞIMIZA 

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILMAMALIDIR 

Tülin AKSOY
1 

                                                   1
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ANTALYA 

Özet 

Türkiye hayvancılığında son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Konvansiyonel hayvancılıkta 

olduğu gibi organik hayvancılıkta da sevindirici gelişmeler vardır. Ancak henüz, bitkisel organik üretimde 

sağladığımız başarının hayvansal üretim için de geçerli olduğunu söylemek zordur. 2014 yılı verilerine göre 

organik hayvancılık yapan işletme sayımız 216 adettir, yıllık organik et üretimimiz 1.406 tondur ve bunun % 

80’i tavuk etidir. Aynı yıl yaklaşık 65 milyon adet organik yumurta ve 15.500 ton organik süt (% 97’si inek sütü) 

üretilmiştir. Organik yumurtanın toplam üretimdeki payı % 0,5’e ulaşmıştır. Bu gelişmeler yeterli olmasa da 

sevindiricidir. Son dönemde, diğer alanlardakinden farklı olarak, organik tavukçuluğumuzu sahtekârlıkla eş tutan 

haberlerin medyada kendine geniş yer bulması ilgi çekicidir. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

organik tarımdan sorumlu birimi olan “İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı”nın, merkez 

birimlerden olan “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü”nün alt birimi olarak yapılandırılmış olması da dikkate 

değer bir durumdur. Bitkisel ve hayvansal organik üretimin birlikte ele alınması yararlıdır ancak ilgili daire 

başkanlığının bitkisel üretimden bağımsız bir birim olarak yapılandırılması, organik hayvancılığımız bakımından 

daha yararlı olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Organik Hayvancılık, Tavukçuluk, Olumsuz haberler, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Yapılanma 

 
 

ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION MUST NOT BE TREATED AS  

A STEPCHILD 

 
Abstract 

Important developments have taken place in recent years in the livestock sector in Turkey. As is the 

case with conventional livestock farming, there are pleasing developments in organic livestock farming. 

However, it is hard to claim that the achievements realized in organic plant farming are also obtained in organic 

livestock farming. According to the 2014 data, there were 216 agricultural holdings engaged in organic livestock 

farming; organic meat production was 1.406 tons, of which 80 % was poultry meat. In the same year, 

approximately 65 million organic eggs and 15.500 tons of organic milk (of which 97 % was cow milk) were 

produced. The share of organic eggs in total production has reached 0.5 %. These developments are not enough 

yet, but satisfactory. It is also odd to see widespread news in the mass media on equalizing organic production 

with fraud in recent years. Furthermore, it is strange that “The Department of Good Agricultural Practice and 

Organic Agriculture”, which is responsible for organic agricultural production within The Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock, has been structured as a sub unit under The General Directorate of Plant Production. 

It is beneficial to treat organic plant production and organic livestock production as a unified concept, but 

separating the related department from plant production as an independent unit may be more beneficial for 

organic livestock production in Turkey. 

Key Words: Organic livestock, Poultry, Negative publicity, The Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 

Structuring  

 

GİRİŞ 

Türkiye’de son 10-15 yılda hayvancılık alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır ve 

bunların neticesinde Avrupa’da önde gelen ülkeler arasına girilmiştir. Diğer kalkınmakta olan 

ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de artan hayvansal gıda talebini karşılamada tavukçuluk ilk 

seçenek olmuştur. Türkiye’nin 2014 yılı piliç eti üretimi 1,89 milyon ton’dur ve Avrupa’da en 

fazla üretim yapan ülkedir. Aynı yıla ait ticari yumurta üretimimiz ise 18,95 milyar adet’tir ve 

ülkemiz Avrupa’daki yeri ilk üç sıradır (http://www.tuik.gov.tr,  http://faostat.fao.org; 5 

Ağustos 2015). Ülkemizde süt sığırcılığı da son yıllarda önemli gelişme göstermiş ve inek 

http://faostat.fao.org/
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sütü üretimimiz 2014’de 17 milyon tona ulaşmıştır. Yine TÜİK’in aynı yıla ait rakamlarına 

göre sığır ve koyun-keçi eti üretimiz, sırasıyla 882 bin ton ve 126 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir (toplam 1.008 ton kırmızı et).  

Türkiye’nin Batı’dan ithal ettiği teknoloji ile endüstriyel tavukçuluğunu çok büyük bir 

başarıyla geliştirdiğini, sığırcılıkta da önemli başarılar elde ettiğini ve küçükbaş hayvan 

yetiştirmede de dikkate değer ilerlemeler sağlandığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin 

konvansiyonel hayvancılığını geliştirmek için uğraştığı son 30-40 yılda, hayvancılık 

teknolojisine beşiklik eden Batı ülkelerinde, özellikle de Avrupa’da şaşırtıcı gelişmeler 

yaşanmıştır (Gordon and Charles, 2002). Düşük maliyetle yığınsal üretimi hedefleyen 

endüstriyel hayvancılık işletmelerinde yetiştirilen hayvanların refahı konusu, kamuoyu 

tarafından önemsenmeye başlamış ve çiftlik hayvanlarının refahı AB’de hukuksal dayanak 

kazanmıştır. Yine aynı zaman diliminde hem bitkisel hem de hayvansal endüstriyel üretimin 

sürdürülebilirliği konusu da daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Batılı tüketicilerin bu 

duyarlılıklarına cevap vermek üzere hayvan refahını ve sürdürülebilirliği daha öne alan 

organik ve benzeri alternatif üretim modelleri ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir.  

ABD’de yapılan bir çalışmaya göre toplumun organik tavukçuluk ürünlerine olan 

talebi artmaktadır ve tüketiciler bu ürünlerin daha sağlıklı ve daha besleyici olduğuna dair bir 

algıya sahiptirler (Crandall ve ark., 2009). Bu araştırma sonuçlarına göre organik yumurta ve 

tavuk eti özellikle sosyoekonomik düzeyi daha yüksek tüketiciler tarafından bebek ve 

çocuklar için satın alınmaktadır. Ayrıca tavukçuluk ürünlerinin, ABD’li tüketicilerin organik 

hayvansal gıda almaya başlamalarındaki ilk adım olduğu sonucuna varılmıştır.  

Batı ülkeleri kökenli bu gelişmelerin yansıması ülkemizde de hissedilmiştir. Özellikle 

konvansiyonel tavukçuluk daha çok eleştirilmeye başlanmış ve 2000’li yılların başından 

itibaren organik hayvancılığımız gelişme göstermiştir. Organik tavukçulukta özellikle de 

yumurta üretimindeki gelişme oldukça belirgindir. Bu gelişmeye paralel biçimde organik 

tavukçuluğu sahtekârlık olarak nitelendiren temelsiz suçlayıcı haberler de medyada sıkça yer 

almıştır. Böylesi haberler diğer hayvancılık dalları ve bitkisel organik üretim için söz konusu 

değildir. Bu durum konuya yakın olanlarda, organik tavukçuluğumuza üvey evlat muamelesi 

yapılıyor hissi uyandırmaktadır.  

Bizlerde söz konusu hissi pekiştiren diğer bir husus da, ülkemiz tarımını geliştirmek 

ve denetlemekten sorumlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdaki konu ile ilgili 

yapılanmadır. Organik tarımdan sorumlu ve bu konuda yetkili daire başkanlığı, bitkisel 

üretimle ilgili genel müdürlüğün bir alt birimi olarak çalışmaktadır. İlgili dairenin başarılı 

çalışmalarına rağmen, bu yapılanma organik hayvancılığımız ile Bakanlığın hayvancılıkla 

ilgili merkez birimi arasına mesafe koymaktadır. Bu makalenin amacı, organik 

hayvancılığımızın geldiği durumu özetlemek ve organik tavukçuluğu hedef alan yanlı 

haberleri irdelemektir. Ayrıca ilgili bakanlıktaki yapılanma da gözden geçirilecektir.  

 

Türkiye’de Organik Hayvancılık 

Başlangıçta organik bitkisel ürünlerle sınırlı olan tüketici talebi kısa süre sonra 

hayvansal ürünleri de kapsayacak şekilde genişlemiş ve 2000’li yılların başında organik 

hayvancılığımızın öncü girişimleri başlamıştır. Organik hayvansal üretimimize ait istatistikî 

verileri ilk defa 2004 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sayfasında ilan 

edilmiştir (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim, 2 Ağustos 2015). 
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Organik hayvancılık sektörümüz 2004 yılında, Kars ilindeki iki sığırcılık işletmesi ile Denizli 

ve İzmir’deki küçükbaş çiftliği ve Rize’deki bir yumurta tavuğu işletmesinden oluşmaktaydı.  

2004 yılında Kars’ta organik yetiştirilen sığır sayısı sadece 602 adetti ve 2005’de 

Gümüşhane’de 725 sağmal ineklik bir işletmenin üretime başlaması önemli bir sıçramaydı ve 

konuyu daha görünür kılıyordu. Yine 2005 yılında, Iğdır ilimizdeki bir işletmecimiz organik 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlamış, buna karşılık aynı üretim dalında çalışan 

Denizli’deki işletme organik üretimden vazgeçmişti. Bakanlığın 2006 verilerine baktığımızda, 

Rize’deki tavuk yumurtası üretiminin ve İzmir’deki koyun-keçi yetiştiriciliğinin sona erdiğini, 

buna karşılık Çanakkale’de hem büyük hem de küçükbaş organik hayvan yetiştiriciliğinin 

başladığını görüyoruz. İlk yıllarda sadece birkaç ilimizde yapılan ve katlanarak artan organik 

hayvancılığımızın 2014 yılında ulaştığı seviye Çizelge’de özetlenmiştir.  

 

Çizelge. Türkiye organik hayvancılık verileri (2014) 

 İşletme 

sayısı, adet 

Hayvan 

sayısı, adet 

Et üretimi, 

ton 

Süt üretimi, 

ton 

Yumurta 

üretimi, adet 

Büyükbaş 156 9.747 230,62 15.113,20 - 

Küçükbaş 24 22.634 53,47 396,52 - 

Et tavuğu  
36 

500.137 1.122,00 - - 

Yumurta tavuğu  242.352 - - 64.898.912 

TOPLAM 216 747.871 1.406,09 15.509,72 64.898.912 

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim 

Çizelgeden görüleceği üzere, 2014 yılında organik büyükbaş hayvan yetiştiren işletme 

sayısı 156’ya, organik büyükbaş hayvan sayısı da 9.747 adete ulaşmıştır (bunların sadece 17 

tanesi mandadır). Toplam 24 adet organik küçükbaş hayvancılık işletmesinde hayvan sayısı 

22.634’tür (% 72’si koyun, kalanı keçi). Organik keçi yetiştiriciliğinin daha çok süt amaçlı 

yapıldığını, koyunculuğun ise et öncelikli olduğunu söyleyebiliriz 

(http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim, 5 Ağustos 2015).  

2014 yılı verilerine göre, organik büyükbaş hayvan varlığımızın % 29’u Kars ilimizde 

bulunmaktadır ve daha sonra Çanakkale (% 25), Manisa (% 17) ve Gümüşhane (% 10) 

illerimiz gelmektedir. Organik sığır varlığımızın % 81’i bu illerde toplanmıştır. Organik 

küçükbaş hayvan sayısının en fazla olduğu ilimiz Ankara’dır (% 70) ve ardından Kars (% 11) 

ile Çanakkale (% 6) gelmektedir; hayvan varlığımızıın % 87’si bu üç ilimizde kümelenmiştir.  

Organik yumurta tavuğu sayımız 242.352 adet’tir (Çizelge) ve en fazla hayvana sahip 

ilimiz Manisa’dır (% 22); onu İzmir (% 20), Elazığ (% 17) ve  % 10’luk payla Bolu ile 

Samsun izlemektedir. Organik yumurtacıların % 79’u bu illerdedir. Yıllık yaklaşık 500 bin 

adet civciv besiye alınmaktadır ve etçilerin % 76’sı Manisa’da yetiştirilmekte ve onu Samsun 

(% 20) izlemektedir. Etçilerin bir kısmı (% 2’şer) İzmir ve Elazığ’da besiye alınmaktadır. 

Aynı çizelgeden anlaşılacağı üzere, 15.510 ton’luk yıllık organik süt üretimimizin % 

97’si inek sütüdür. Ayrıca aynı yıl ülkemizde 11 ton organik peynir ve bir ton organik 

tereyağı da üretilmiştir ((http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim). 

2014 yılı organik et üretimimiz 1.406,09 ton’dur ve bunun 1.122,00 ton’u tavuk etidir 

(Çizelge), diğer bir ifade ile organik et üretimimizin % 80’i tavuk etidir (% 16’sı büyük, % 

4’ü küçükbaş eti).  Ayrıca yıllık organik yumurta üretimimiz yaklaşık 65 milyon adettir. Bir 
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yumurtanın besin değeri bakımından 50 g ete eşdeğer olduğundan hareketle, yılda yaklaşık 3 

bin ton ete eşdeğer organik yumurta üretildiğini söyleyebiliriz. 

Burada sunulan rakamsal bilgilerden de anlaşılacağı üzere organik tavukçuluğumuz 

organik hayvancılığımız içinde önemli bir role sahiptir. Ancak, son 10 yılda katlanarak arttığı 

halde organik hayvancılığımızın toplam üretimimizdeki payı halen % 1’in altındadır. Organik 

üretimin payının en yüksek olduğu hayvancılık dalı yumurta tavukçuluğudur. 2014 yılında 

ülkemizde yaklaşık 17,5 milyar adet ticari yumurta üretilmiş ve bunun yaklaşık 4,5 milyar 

adedi ihraç edilmiş, kalan 13 milyar adedi ülkemizde tüketilmiştir. Bu verilere dayanarak 

tükettiğimiz yumurtanın yaklaşık % 0,5’inin organik olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa 

ülkelerinde organik yumurtanın payı % 2-5 arasında değişmektedir ve tavuk etinin payı biraz 

daha düşüktür. Buna karşılık Fransa’daki organik üretime çok benzeyen Label Rouge etiketli 

tavuk etinin payı oldukça yüksektir (% 16) (http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/seminars/ 

docs/2223042008_presentations_agnes_laszczyk.pdf; 15 Haziran 2015).  

 

Batı’da Endüstriyel Hayvancılığa Yapılan Eleştiriler 

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında artan gıda talebini karşılamak üzere Avrupa ve 

ABD’de giderek daha büyük çiftlikler kurulmaya başlamıştır. Hem bitkisel hem de hayvansal 

üretim alanında uzmanlaşmış bu büyük çiftliklere uygun teknoloji (üretim bilgisi), yine Batılı 

ülkeler tarafından geliştirilmiştir. Hayvancılık dallarından özellikle sığırcılık, domuzculuk ve 

tavukçulukta belirgin şekilde endüstrileşme yaşanmıştır. Ancak tavuk türünün kendine özgü 

üstünlükleri nedeni ile bu alandaki endüstrileşme had safhaya ulaşmıştır.  

1950’li yıllara dek tamamen bir arka bahçe uğraşısı olan tavukçuluk, artan ürün talebi 

nedeniyle ve özellikle de 80’lerden sonra tam bir endüstri halini almıştır.  Günde birkaç yüz 

bin adet civcivin çıkış yaptığı devasa kuluçkahaneler, dev yem fabrikaları ve yine günde 

birkaç yüz bin kanatlının işlendiği kesimhaneler sıradanlaşmıştır. Sektör et ve yumurta 

tavukçuluğu olarak iki dala ayrılmıştır. Yaygın olarak kullanılan kümeslerin kapasitesi 50-100 

bin adet ve üzeri kapasitededir. Yumurtacı tavuklar 6-8 katlı kafeslerde, etçi tavuklar ise derin 

altlık üzerinde ancak oldukça sıkışık bir şekilde yetiştirilmektedir.  

Tavuk türünün üreme gücü çok yüksektir, küçük bir alanda çok sayıda hayvan 

yetiştirilebilir ve diğer çiftlik hayvanı türlerine göre yemden çok daha etkin şekilde 

yararlanırlar. Ayrıca erken yaşta verim almak mümkündür ve tavuk eti ile yumurta son derece 

değerli gıdalardır; tavukçuluğun ürünlerinin tüketilmesinde dinsel ve/veya kültürel 

sınırlamalar bulunmaması da bir avantajdır. Bu nedenle özellikle son 30-40 yılda dünya tavuk 

eti üretimi ve tüketimi hızla artmıştır. Bu artış özellikle kalkınmakta olan ülkelerde daha 

belirgindir. Batı ülkelerinde üretilen tavukçuluk teknolojisi ve pek çok girdi (yüksek verimli 

damızlıklar başta olmak üzere) kalkınmakta olan ülkelere ihraç edilmiştir ve edilmektedir. 

Tavukçuluk, dünyada uluslar arası ticarete en fazla konu olmuş hayvancılık dalıdır.  

Tavukçuluk ölçüsünde olmamakla birlikte, sığırcılık da uluslar arası ticarete konu 

olmuştur. Özellikle Siyah Alaca (Holştayn) başta olmak üzere Batı kökenli yüksek verimli 

sığır ırkları pek çok gelişmekte olan ülkeye ihraç edilmiştir. 2013 yılı TÜİK verilerine göre, 

sığır varlığımızın (14,4 milyon adet) % 41’i Siyah Alacalar başta olmak üzere saf kültür ırkı 

hayvanlardan oluşmaktadır ve melezlerin payı da % 42’dir (http://www.tuik.gov.tr).     

Türkiye endüstriyel tavukçuluğunu başarıyla kurmuş ve geliştirmiş bir ülkedir. 

Ülkemiz yıllık 1,8 milyon ton tavuk eti üretimi ile Avrupa’da ilk sıradadır, 17,6 milyar adet 
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(yaklaşık 900 bin ton) yıllık yumurta üretimi ile ülkemiz Avrupa’da burun farkı ile üçüncü 

sıradadır ve Hollanda’dan sonra dünyanın ikinci büyük yumurta ihracatçısıdır. Tavuk eti de 

ihraç edebilen ülkemiz yılda yaklaşık 1 milyon dolar ihracat geliri elde etmektedir. Türkiye, 

tavukçuluk dünyasının önemli bir üyesi haline gelmiştir. Yıllık piliç eti tüketimimiz (20,5 

kg/kişi/yıl) AB ortalamasını biraz geçmiş olmasına karşın, yumurta tüketimimiz (189 

adet/kişi/yıl) Batı ülkeleri ortalamasının (220-250 adet/kişi/yıl) biraz altındadır.  

Ülkemizde endüstriyel tavukçuluk hızla gelişirken, Batılı ülkelerde oldukça farklı 

gelişmeler yaşanmıştır. Hayvancılık endüstrisine beşiklik eden bu ülkelerde, 70’lerin başından 

beri endüstriyel hayvansal ve bitkisel üretim ciddi şekilde eleştiri almaktadır. Bu eleştirilerin 

temelinde yatan unsurlar, sürdürülebilirlik ve endüstriyel üretim esnasında ortaya çıkan 

hayvan refahı problemleridir. Batı kamuoyunun bu konulardaki hassasiyeti çok yüksektir ve 

artmaya da devam etmektedir.   

Batı toplumu önce tıbbi deneylerde kullanılan ve evlerde bakılan hobi hayvanlarının 

refahını ve haklarını kendine dert edinmiştir. Ancak insan eli altında yetiştirilip öldürülen 

hayvanların neredeyse tamamına yakının çiftlik hayvanları olduğu fark edilince, bunların 

hakları ve refahı büyük önem kazanmıştır. İngiltere ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde daha 

belirgin olmakla birlikte, hemen hemen tüm Batı ülkelerinin kamuoyları çiftlik hayvanları 

refahını çok önemsemektedir. Özellikle yumurta tavuklarının kafesli sistemlerde yetiştirilmesi 

bu konuda simgesel değere sahiptir. Yine etçi tavuklara uygulanan aşırı tombulluk yönündeki 

seleksiyonun ve sıkışık yetiştirmenin yol açtığı çeşitli sağlık problemleri de Batılı toplumların 

önemli bir kesimini rahatsız etmektedir.  

Ayrıca devasa çiftliklerde üretilen gübre, işkembeli hayvanların ürettiği gazlar ve 

büyük kesimhanelerde ortaya çıkan atıkların yol açtığı çevre sorunları giderek daha fazla öne 

çıkmaktadır. Ayrıca tek mideli oldukları için tavukların insan gıdası olarak da kullanılabilen 

yemlerle (mısır, soya ve buğday) besleniyor olması da sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

Castellini ve ark. (2006), yaptıkları kapsamlı çalışmada organik tavukçuluğun konvansiyonel 

olana göre daha sürdürülebilir olduğu sonucuna varmışlardır.   

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar hayvan ıslahının sürdürülebilirliği bakımından 

da ciddi risklerle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymuştur. Türkiye gibi pek çok 

kalkınmakta olan ülke sığırcılık ve tavukçuluk sektörünü geliştirirken yüksek verimli 

damızlıkları Batılı ülkelerden ithal etmektedir. Dünya genelindeki ıslah edilmiş yüksek 

verimli kültür ırklarının yaklaşık yarıdan fazlası Avrupa kıtasında elde edilmiştir. Uzmanlar 

hayvan ve bitki ıslahını Hıristiyan kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul etmektedirler.  

Kültür ırkı hayvanların ithalatı, kalkınmakta olan ülkelerdeki yerel genotiplerin önce 

ekonomik önemini kaybetmesine, bir sonraki aşamada ise neslini sürdürmede zorlanmasına 

yol açmaktadır. Bu durum gelecek nesiller için büyük önem taşıyan ve bir çeşit sigorta olarak 

kabul edilen genetik varyasyonun korunmasını olanaksız hale getirmektedir.  

Ticari tavukçuluk son derece rekabetçi bir sektördür ve bu nedenle neredeyse 

tamamen “hibrit” olarak adlandırılan kullanma materyali hayvanlarla çalışılması zorunludur. 

Batı kökenli iki firma dünya tavukçuluk sektörünün damızlık materyal gereksinmesinin 2/3’i 

karşılamaktadır. Hibritlerin elde edilmesinde büyük ölçüde Avrupa-Amerika kökenli az 

sayıda saf ırktan yararlanıldığı için, hibrit soylar başlangıçta var olan genetik varyasyonu 

büyük ölçüde yitirmişlerdir. Kısa süre önce yapılan çalışmalarda,  ticari hibritlerin başlangıçta 

var olan genetik varyasyonun sadece % 20’sinden daha azına sahip oldukları saptanmıştır ve 
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gelecek 10-15 yıl içinde GDO’lu tavukların üretilebileceği de açıkça ifade etmektedir 

(https://www.animalsciencepublications.org/publications/af/pdfs/2/1/anfront_2_1_006; 21 

Ocak 2015).  

Endüstride yaşanan bu gelişmeler nedeniyle, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde 

olumsuz koşullara adapte olmuş yerel genotiplerin korunması yoluyla genetik çeşitliliğin 

sürdürülmesi konusu, daha da önemli hale gelmiştir. Kalkınmış ya da kalkınmakta olan 

ülkelerin kendi yerel genetik kaynaklarını ticari üretimde kullanması, genetik varyasyonun 

korunmasında çok önemli bir katkıdır. Yerel genetik kaynaklar daha düşük verimlidir ancak 

organik vb alternatif üretimin koşullarına daha uygundur. Alternatif sistemlerde hayvanlar 

daha geç yaşta kesilirler, hayatlarının önemli bir kısmında açık alanlarda geçirirler ve aşı-ilaç 

kullanımı bakımından sınırlamalar vardır.  

Batı da endüstriyel üretimin eleştirilmesi, organik üretim başta olmak üzere, alternatif 

hayvansal üretim modellerinin gelişmesi ile sonuçlanmıştır (Gordon and Charles, 2002). Bu 

gelişim tamamen tüketici talebinin bir sonucudur. Hayvan refahı ve sürdürülebilirlik (üretimin 

ve hayvan ıslahının) bakımından en ideal alternatif sistem, organik hayvancılıktır. Ancak daha 

ekstansif koşullarda yapıldığından ürün maliyetleri ve fiyatları 2-3 kat daha yüksektir. 

İdealleri ile cüzdanı arasına sıkışan Batılı tüketiciler için, daha alt standartlara sahip üretim 

modelleri de geliştirilmiştir, serbest sistem (free-range) tavukçuluk ya da kafes dışı (yerde) 

yumurta üretimi gibi.  

Endüstriyel işletmelerde sıkışık ve doğasına uygun olmayan koşullarda yaşayan 

hayvanların refahının düşük olması ve bunun sonucunda da bağışıklık sistemlerinin 

baskılanması kaçınılmazdır. Bu da, daha fazla ilaç kullanımı ve ürünlerde daha çok kalıntı 

demektir. Ayrıca hayvanlardaki stresin et kalitesine zarar verdiği de bilimsel olarak ortaya 

konmuştur. Dolayısıyla Batılı tüketicinin büyük kesimi, “sağlıklı/mutla hayvan” ile 

“sağlıklı/kaliteli ürün” arasındaki doğrusal ilişkinin farkındadır.  

Ortalama insanın, toplumsal refahın daha geniş kesimlere yayılmasını istemesi, normal 

ve beklenen bir durumdur. Hayvancılıkta ve özellikle tavukçulukta endüstrileşme o denli 

gelişmiştir ki, bir ülkede üretilen tavuk eti ve yumurtanın neredeyse tamamına yakını 5-10 

firma tarafından üretilmektedir. Ülkemizde de 2 milyar ve üzerindeki sayıda tavuğa sahip 

firmalar vardır. Doğası gereği yarı-enstansif koşullarda yapılan organik vb alternatif 

hayvancılık modeli, daha çok sayıda küçük firma/işletme tarafından gerçekleştirileceğinden, 

bu gibi üretim modelleri “kırsal kalkınma” ve “ekonomik sürdürülebilirlik” bakımlarından 

daha elverişlidir. Diğer yandan, endüstrileşmiş şirketler yabancı firmalarca satın alınırken 

organik vb daha ekstansif sistemler yerel kalmaktadır.  

Özetlemek gerekirse, Batıda tavukçuluk endüstrisi hayvan refahı ve sürdürülebilirlik 

bakımlarından kıyasıya eleştirilmekte ve tüketicinin bu yöndeki taleplerine cevap veren 

organik vb hayvancılık sistemleri gelişmekte ve bunların ürünlerine süpermarketlerde ayrılan 

rafların genişliği artmaktadır. Tüketicilerin bu ürünlere daha yüksek fiyatlar ödemesinin 

arkasında yatan neden özel ürün lezzeti ya da yerellik ve kırsal kalkınma da olabilmektedir. 

Örneğin ABD’de “Local Food (yerel gıda)” hareketi giderek güç kazanmaktadır 

(http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-

future/_pdf/projects, 2 Mayıs 2015). 
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Ülkemizde Hem Endüstriyel Hem de Organik Tavukçuluk Çok Fazla Gündemde 

Ülkemiz insanları geçmişe göre çok daha fazla dışa açıktır, bu nedenle her alanda dış 

ülkelerden etkilenmemiz kaçınılmazdır. Ülkemizde bitkisel ve hayvansal gıdaların daha fazla 

tartışılır olmasında bu etkileşimin payı inkâr edilemez.  

Konu önceleri, kanser hastalığına yakalanma olasılığı ile gıdalardaki tarım ilacı 

kalıntıları üzerinden gündeme taşınmıştır ve tavukçuluk da bundan payını almıştır 

(http://yavuzdizdar.com).  Bu esnada ayrıca, tavukların kafeste barındırılması ya da yerde 

sıkışık barındırılmaları ile genetik seleksiyonun yol açtığı topallık gibi sağlık sorunları da 

ülkemiz gündemine gelmeye başlamıştır. Ancak bu esnada tavukların yemlerine hormon 

katıldığı gibi gerçek dışı bilgiler de medyada yer almış ve bu gibi haberlerin yaygınlaşması 

üzerine toplumun önemli bir kesimi bu ürünlerden uzak durmaya başlamıştır. Tavuk eti yerine 

diğer etleri ikame edebilen yüksek gelir grubu tüketiciler için, bu mesafeli tutum ciddi 

sorunlara yol açmazken, kırmızı ete ulaşımı son derece sınırlı olan alt gelir grubundan 

ailelerde ve özellikle de hayvansal protein gereksinmesi yüksek olan gençlerde, tavuk etinden 

uzaklaşma ciddi beslenme sorunlarına yol açabilme potansiyeline sahiptir.  

Tavuk eti ve yumurtası, tavuk türünün üstünlükleri nedeniyle, sahip olduğu yüksek 

kaliteye rağmen çok ucuza üretilebilmektedir. Ucuz fiyatın da, ürünün kalitesini sorgulatacağı 

unutulmamalıdır. Bir kilogram kemikli sığır ve koyun eti 30-35 TL fiyatla satılırken karkas 

tavuğun fiyatı 6-7 TL/kg’dir. Bir yumurtanın besin değerinin 50-60 g ete eşdeğer olduğu 

kabul edilir, günümüzde 50 g kemiksiz etin satış fiyatı yaklaşık 2 TL iken, konvansiyonel 

yumurtanın fiyatı 30-35 kr, organik yumurtanınki ise 1 TL’dir.  

Medyada yer alan tavukçuluk aleyhtarı haberlerin büyük kısmında, sektöre karşı bir 

önyargı sezilmektedir. Nitekim sektörün temsilcileri ve STK’leri de bunla mücadele etmeye 

başlamışlardır. Toplumun doğru bilgilenmesi adına, endüstrimiz ve temsilcileri özellikle 

medya kanallarından etkin şekilde yararlanmaya başlamışlardır.  

Endüstriyel tavukçuluğun eleştirisindeki yükseliş ile organik üretim başta olmak üzere 

endüstri dışı modellerin ülkemizdeki yükselişi de paralellik göstermiştir. Özellikle organik 

yumurta ve tavuk etinin raflarda işgal ettiği yer artarken ilginç bir şekilde, organik 

tavukçuluğu sahtekârlık gibi sunan haberlerde de artış dikkat çekicidir.  

Yakın tarihten örnek vermek gerekirse, 21 Nisan 2015 tarihinde İzmir Yumurta 

Üreticileri Birliği Başkanının sözlerine dayandırılan ve izlenirliği yüksek medya 

organlarımızda yer alan haberin başlığı “Yumurtada Organik Sahtekârlık!” idi 

(http://www.haberturk.com/saglik/haber/1068517-yumurtada-organik-sahtekârlik, 22 Nisan 

2015). Alt başlık ise “Türkiye’de ‘organik” ya da ‘köy yumurtası’ adı altında satılan 

yumurtaların aslında tavuk pisliğine bulandırılmış yumurta olduğu ileri sürüldü” 

şeklindeydi.  

Oysa 2014 yılında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca denetlenen 36 adet 

tavukçuluk işletmesinde yaklaşık 242 bin adet organik yumurtacı tavuk vardı ve bunlardan 65 

milyon adet organik yumurta üretilmişti. Ayrıca bu ürünler süpermarketlerimizin raflarına 

artık kalıcı olarak yerleşmişti. Konvansiyonel yumurta üreticilerinin bir temsilcisinin organik 

yumurta ile sahtekârlık kelimelerini yan yana kullanması ve haberdeki kesin dil, her şeyden 

önce ilgili bakanlığın yetkilileri ile denetim ve sertifikasyon yapan şirketlere saygısızlıktır. 

Oysa aynı şirketler konvansiyonel tavukçularımızı iyi tarım uygulamaları dolayısıyla 

denetlemektedirler. Standart yumurtayı gübreye bulayıp satan az sayıda üretici ve/veya 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/1068517-yumurtada-organik-sahtekârlik
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perakendeci olabilir, bu her şeyden önce tüketiciyi kandırmaktır ve kabul edilemezdir. Hiç 

şüphesiz, toplum bu konuda uyarılabilir, ancak haberde kullanılan dil, tüm organik tavukçuluk 

camiasını incitecek suçlayıcı bir niteliktedir. Söz konusu haberin paragraf aralarında yer alan 

bir haberin başlığının “Türkiye’de organik tavuk yok”  olması da son derece manidardır 

(http://www.haberturk.com/saglik/haber/1038823-turkiyede-organik-tavuk-yok).  

24 Temmuz 2015 tarihinde ise “Vatandaşa organik diye boyalı tavuk yediriyorlar” 

başlıklı bir haber yayınlandı (http://www.haberler.com/vatandasa-organik-diye-boyali-tavuk-

yediriyorlar, 25 Temmuz 2015) ve bu haber TV kanallarında kendine bolca yer buldu. Aslında 

haber metni daha çok tavuk taşlığının (midenin bir bölümü) kırmızı et yerine hazır köftelere 

katılması ile ilgiliydi. Ayrıca bal ve peynirde yapılan sahtekârlıklar da konu ediliyordu ve 

keselenince derisindeki sarı boyanın aktığı tavuklardan söz ediliyordu. Bir ya da bir kaç 

üretici bu yola başvurmuş olabilir ancak yılda 500 bin adet pilicin organik besiye alındığı ve 

1.122 ton organik piliç etinin üretildiği bir ülkede, bunları yok saymak büyük bir haksızlıktır.  

Türkiye’de konvansiyonel tavukçuluk, 90’lı ve 2000’li yıllarda çok hızla büyümüştür. 

Bu büyüme son yıllarda yavaşlamıştır. Yüksek oranda büyümeye alışan sektörün, son 

dönemde organik tavukçuluğun gelişmesinden ürkmesi normaldir. Endüstrimiz de onun anti-

tezi olan organik tavukçuluğumuz da Batı kökenlidir. Çok güçlü olan endüstrimizin içi rahat 

olmalıdır, organik tavukçuluğun payının yükselmesinden rahatsız olmamalıdırlar.  Organik 

tavukçuluk daha uzun süre ülkemizde bir niş üretim olarak kalacaktır. Organik üretimi 

gölgelemek yerine, halkımızda konvansiyonel ve organik tavukçuluk sektörlerimize 

güvenebileceği algısı inşa edilmeli ve güçlendirilmelidir.  

 

İlgili Bakanlıkta Organik Tarımla İlgili Yapılanma 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın merkez birimleri arasında 7 adet 

müdürlük bulunmaktadır, bunlar sırasıyla şunlardır (http://www.tarim.gov.tr); 

1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

2) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 

3) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,  

4) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 

5) Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 

6) Personel Genel Müdürlüğü, 

7) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

8) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. 

Söz konusu müdürlükler dışında da 5 adet Başkanlık bulunmaktadır, bunları da 

sıralayacak olursak; 

 

1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

2) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

3) Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 

4) İç Denetim Birimi Başkanlığı, 

5) Strateji Geliştirme Başkanlığı.  

http://www.haberler.com/vatandasa-organik-diye-boyali-tavuk-yediriyorlar
http://www.haberler.com/vatandasa-organik-diye-boyali-tavuk-yediriyorlar


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

219 

 

Ülkemizde organik tarımın geliştirilmesinden, bu konudaki denetimlerin 

düzenlenmesine ve ilgili alanda eğitim verilmesine dek geniş bir alanda sorumluluğu olan 

birim, “İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı”dır. Bu daire 

başkanlığı, ülkemizdeki bitkisel üretimi geliştirmekle görevli olan Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü’nün yedi adet alt biriminden biridir.  

Bitkisel ve hayvansal organik üretimle ilgili faaliyetlerin bir arada sürdürülmesi son 

derece yerindedir ve organik tarımın felsefesi bunu gerektirir. Ayrıca söz konusu daire 

başkanlığımızın son derece deneyimli ve heyecanla çalışan bir kadrosu bulunmaktadır. Ancak 

bitkisel üretimle ilgili bir genel müdürlüğe bağlı olan başkanlığın, bitkisel ve hayvansal 

organik üretime eşit mesafede durması pek kolay değildir. Söz konusu daire başkanlığının 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün alt birimi olarak çalışması da benzer sıkıntılara yol 

açacaktır. İlgili daire başkanlığının, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerinden bağımsız 

bir başkanlık olarak, merkez birimler arasında yer alması seçeneği göz ardı edilmemeli ve 

ileride yapılacak yeniden yapılandırmada bu husus dikkate alınmalıdır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Türkiye organik tarımda önemli aşamalar kaydetmiştir, özellikle bitkisel üretimde kat 

edilen mesafe daha fazladır. Organik hayvansal üretimde de çok hızlı mesafe alınmasına 

karşılık halen organik ürünlerin payı % 1’i bulmamıştır. Toplumun bir süredir konvansiyonel 

tavukçuluğu sorgulamaya başlaması, organik tavukçuluğumuza ivme kazandıracak bir 

durumdur. Konvansiyonel tavukçuluk eleştirilerine paralel olarak organik tavukçuluğu 

sahtekârlıkla eş tutan haberler yapılması da dikkat çekicidir. 

Artan ve önemli kısmı gençlerden oluşan ülkemiz nüfusunun hayvansal protein 

gereksinmesinin büyük kısmını organik üretimle karşılamak mümkün değildir. Ancak 

toplumun bir kesiminin gereksinmesini karşılamak üzere organik üretimi geliştirmek hem bu 

alandaki yenilikçilik (innovasyon) kapasitemizi geliştirecek hem de emek-yoğun bir üretim 

modeli olan organik hayvancılık sektörünün büyümesi kırsal kalkınmamıza önemli katkılarda 

bulunacaktır. Organik hayvancılıkla ilgili eleştirilerin özellikle tavukçuluk alanında 

yoğunlaşması, uzun süredir yüksek oranda büyümeye alışan tavukçuluk endüstrisinin daha az 

büyümeye başlaması ile ilgili olabilir. Böylesi bir durum da, kanımızca organik 

hayvancılığımızın özellikle de tavukçuluğumuzun biraz sahipsiz kaldığının göstergesi olarak 

kabul edilebilir.  

Endüstriyel üretime ve onun anti-tezi olan organik üretim modeline beşiklik eden 

Batı’da, organik tarım “yeni bir hayat tarzı” anlamına geldiğinden ve hem doğaya hem de 

hayvan haklarına saygı unsurlarını barındırdığından büyük ilgi görmektedir. Ülkemizde en 

azından bir kesim tarafından özellikle organik tavukçuluğun anlaşılmaz şekilde kötülenmesi 

dikkat çekicidir. Organik üretimin daha uzun süre konvansiyonel üretime eşit güçte bir 

alternatif olması neredeyse olanaksızdır, bu nedenle endüstrinin temsilcileri serinkanlı olmalı 

ve toplumun sektöre güvenmesini sağlamak üzere çaba harcamalıdırlar. Diğer bir ifade ile 

Batı’da olduğu gibi konvansiyonel (yığınsal) hayvancılık sektörümüz ile organik 

hayvancılığımız arasında olması gereken denge kurulmalıdır. Bu dengenin kurulmasında hem 

endüstrimize hem de Bakanlığın merkez birimi olan Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne görev 

düşmektedir. Yüksek oranda kırsal nüfusa sahip olan Türkiye, organik hayvancılıkta önemli 

fırsatlara sahiptir.  
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Özet 
Tarımsal üretimin ana hedefi yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin elde edilmesidir. Pestisit ve kimyasal 

gübre kullanarak geleneksel tarım uygulamaları ile verim artışı sağlanırken kalitesiz ve insan sağlığını tehdit 

edecek ürünlerin ortaya çıkmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Organik tarım 

uygulamalarının artması ile pestisit kullanımının azaltılması ve daha kaliteli ürünlerin üretilmesinin yanında 

biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanması hız kazanmıştır. Biyolojik mücadelenin en önemli avantajı uzun 

süreli mücadeleye imkân sağlaması ve çevre dostu olmasıdır. Ancak özellikle toprak kökenli zararlılardan olan 

bitki paraziti nematodlarla mücadele oldukça zordur. Bitki paraziti nematodlar genellikle bitkinin kök ve 

gövdesinde zarar yaparak %100’e varan ürün kayıplarına neden olmaktadır. Organik tarım uygulamalarında bitki 

paraziti nematodlarla mücadelede pestisit kullanımına alternatif olarak organik iyileştiriciler ve doğal 

düşmanlarından; nematod mücadelesinde kullanılan biyolojik mücadele ajanları ve organik iyileştiriciler 

hakkında genel bilgiler ve kullanım olanakları literatür taraması ile derlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki paraziti nematodlar, doğal düşmanlar, biyolojik mücadele, organik tarım 

Biological Control of Nematode in Organic Farming System 

 
Abstract 

The main objective of agricultural practise is to obtain high yield and quality products.Using pesticides 

and chemical fertilizers in conventional farming practices, while providing increased efficiency; it causes major 

environmental problems, in particular effect of human health and lossof biodiversity. Organic farming practise 

are reducing the use of pesticide and increase in the production of higher quality products along with ensuring 

the implementation of biological control methods. The most important advantage of this biological control is 

allowing the long-term pest control and environmentally friendly way. However, especially nematode 

management is quite difficult.  Plant parasitic nematodes are usually caused by damage to roots and stems and 

causing extensive yield loss of production. Control of plant-parasitic nematodes, in organic farming systems are 

successfully struggle by using organic amendment and natural enemies such as predators, entomopathogenic 

fungi and bacteria. In this scope, control of plant parasitic nematodes with organic amendment and natural 

enemies are reviewed.  

Keywords: Plant parasitic nematodes, natural enemies, biological control, organic farming 

GİRİŞ 

Konvansiyonel tarım alışıla gelmiş ve bugün de yaygın olarak kullanılan yüksek 

verimli ürün alabilmek için kimyasal girdilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı tarım sistemidir. 

Son yıllarda tarımsal ilaçların ve gübrelerin bilinçsizce kullanımı, bitkisel üretimde verim 

artışı sağlarken, kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Konvansiyonel tarımın en önemli etkilerinden birisi sürdürülebilir tarım kavramı 

üzerindeki olumsuz etkisidir. Sürdürülebilir tarım, uzun dönemde doğal kaynakların 

korunmasının yanı sıra çevreye zarar vermeyen tarımsal faaliyetlerin ekonomik biçimde 

yapılmasıdır (Turhan, 2005).  

Konvansiyonel tarımın çevreye verdiği olumsuz etkiyi azaltarak sürdürülebilir bir 

tarım yapmaya olanacak sağlayan, toprağın yapısını koruyan, kullanılan tarımsal ilaçların 

etkisini ortadan kaldırmaya yönelik, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla her geçen gün yeni 

teknikler geliştirilmektedir. En yaygın kullanılan tekniklerden biri de organik tarımdır. 
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   Organik tarıma olan ilginin artışı doğrultusunda üretim miktarında da her geçen yıl 

artış görülmektedir. 2011 yılı verilerine göre ülkemizde 1 milyon 659 bin ton civarında 

organik tarım ürünü yetiştirilmiştir. (Anonim,  2015). Her üretim şeklinde olduğu gibi organik 

tarımda da üretilen ürünlerde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancıotlarla 

mücadele ihtiyacı duyulmaktadır. Bu zararlılar içerisinde toprak kökenli bir zararlı olan bitki 

paraziti nematodlarla mücadele oldukça zordur. Bu nematodların verdiği zarar başka 

simptomlarla karıştırılabildiği için teşhisinin ve mücadelesinin zor olması bakımından önemli 

bir zararlı grubunu oluştururlar. Nematodların verdiği genel zararın yıllık 78 milyon dolar 

olduğu tahmin edilmektedir (Barker ve ark.,1994) 

Şuana kadar 4300’ün üzerinde nematod türünün bitkilerde ürün kayıplarına neden 

olduğu bildirilmiştir (Kepenekçi, 2012). Obligat parazit olan nematodlar yaşamaları ve 

üreyebilmeleri için bitkiye ihtiyaç duyarlar. Bitki köklerinde çalılaşma, solma, urlaşma, 

yapraklarda deformasyon veya besin elementi noksanlığı gibi belirtiler meydana 

getirmektedirler. Bazı nematodlarda virüs vektörü olmaları nedeniyle önemlidir. Ayrıca 

nematodların beslenmek için açtıkları delikten bakteri ve funguslar da rahatlıkla giriş 

yapabilmekte dolayısıyla ürünlerde direk zararının yanında indirek zararlanmalara da neden 

olmaktadırlar (Perry ve Moens, 2006, Kepenekçi, 2012).  

Toprak kökenli bir zararlı olmasından dolayı nematodlarla mücadelede etkili bir 

savaşım yöntemi geliştirmek zordur. En yaygın mücadele yöntemi olarak kültürel önlemler ve 

kimyasal mücadele olup bunlarda herzaman istenen etkiyi göstermemektedir. Kimyasal 

mücadelenin uygulamasının zor ve pahalı olması, çevreye ve hedef alınmayan organizmalara 

olan olumsuz etkileri nedeniyle biyolojik mücadele önem kazanmaktadır.  

Biyolojik mücadele ajanlarının kullanımı ile zararlılar baskı altına alınırken çevre ve 

insan sağlığı açısından güvenli bir yöntem izlenmiş olur. Biyolojik mücadelenin en önemli 

avantajlarından biri uzun süreli mücadeleye imkân sağlaması ve çevre dostu olmasıdır. Bitki 

paraziti nematodlarla mücadele de doğada var olan doğal düşmanlardan endoparazit 

funguslar, tuzak oluşturan funguslar, bakteriler ve aynı zamanda organik iyileştiricilerin 

kullanımı ile baskı altında tutulabildiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu 

çalışmamızda nematod mücadelesinde kullanılan biyolojik mücadele ajanları ile organik 

iyileştiriciler hakkında genel bilgiler ve kullanım olanakları literatür taraması ile derlenmiştir. 

Bakteriler 

Bakteriler hedef aldıkları organizmaları parazitleyerek, ürettikleri toksinlerle, 

antibiyotiklerle veya enzimlerle öldürmektedirler (Siddiqui ve Mahmood, 1999, Whipps ve 

Davies, 2000, Tian ve ark., 2007). Organik maddelerce zengin topraklarda bulunan Pasteuria, 

Pseudomonas ve Bacillus gibi bakteriler bitki paraziti nematodların mücadelesinde 

kullanılmaktadır (Emmert ve Handelsman, 1999, Meyer, 2003). Pasteuria penetrans, 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeroginosa, Rhizobium etli gibi bakterilerin 

nematodun konukçusunu tanıyıp ona yönelmesini engelleyip konukçu köküne penetrasyonunu 

önlediği farklı araştırıcılar tarafından ortaya konmuştur (Kretchel ve ark., 2002, Siddiqui ve 

Shaukat, 2004, Sikora ve ark., 2007). 

En iyi bilinen endoparazitik bakteri Pasteuria penetrans,’dır (Bishop ve ark., 2007). 

Yapılan farklı çalışmalarda Pasteuria ile enfekteli dişi bireylerde üreme oranın ve larva 

aktivitelerinin düştüğü belirtilmektedir (Davies ve ark., 1988,  Chen ve ark. 1996). Pasteuria 
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penetrans, uzun yıllar toprakta canlılığını yitirmeden kalabildiği gibi toprak yapısından ve 

nematisit uygulamalarından da fazla etkilenmemektedir (Mankau ve Prasad 1972).  P. 

penetrans kök-ur nematodlarını baskılarken Pasteuria thornei, Pratylenchus spp. Pasteuria 

nishizawae ise Heterodera ve Globodera türleri üzerinde parazit olarak tespit edilmişlerdir 

(Atibalentja ve ark., 2000).  

Bacillus thuringiensis uzun yıllardır doğal insektisit etkisi nedeniyle zararlılarla 

biyolojik mücadelede kullanılmaktadır (Alejandra ve ark., 1998, Crickmore ve ark., 2005). 

Bacillus thuringiensis’in nematodlarla mücadelede kullanım potansiyellerinin araştırıldığı 

çalışmalarda, B. thuringiensis’in vitro denemelerinde % 100 varan, invivo denemelerinde ise 

% 84’e varan oranda nematod üremesini baskıladığını (Mohammed ve ark., 2008) ayrıca  B. 

thuringiensis strain CR-371’in domates ve biberde kök ur nematodunun zararını azattığını, 

yine bu bakterinin uygulandığı çilek bitkilerinde Pratylenchus penetras popülasyonun 

düştüğünü belirtmişlerdir (Zuckermann  ve ark., 1993).  

Mahdy, (2002) yaptığı çalışmada Rhizobium etli strain G12 ‘nin Heterodera schachtii, 

Globodera pallida ve M. incognita gibi nematodların popülasyonlarını düşürdüğünü ancak 

endoparazit olan Pratylenchus zeae ‘yı etkilemediğini belirlemiş, Bacillus cereus strain S18 

ve Pasteuria penetrans ‘ın Meloidogyne spp. türlerine karşı başarılı birer biyolojik mücadele 

ajanı olduğunu belirtmiştir. Telluria chitinolytica ve Bacillus firmus bakterileri ise bitki 

paraziti nematodların yumurtadan çıkışını ve  gelişimini etkilediği farklı araştırmalarla ortaya 

konmuştur(Spiegel ve ark., 1991, Wilson ve Jackson, 2013),  

Lewis ve ark. (2001) yapmış oldukları çalışmada Steinernema ve Heterorhabditis gibi 

entomopatojen nematodların endosimbiyotik bakteri taşıdığından dolayı Meloidogyne spp. 

leri baskıladığını belirtmişlerdir.  Simbiyotik bakterilerden Xenorhabdus ve  Photorhabdus 

cinslerinin üretttiği metabolitlerle yumurtadan larvaların çıkışı ve bitkiye girişleri azaldığı, 

repellent bir etki oluşturduğu ve ayrıca larvaları paralize ettikleri belirtilmiştir (Hu ve ark., 

1999). 

Funguslar 

Bitki paraziti nematodları baskılayan funguslar Paecilomyces, Verticillium, Hirsutella, 

Nematophthora, Arthrobotrys, Drechmeria, Fusarium ve Monacrosporium cinsleri içinde yer 

almaktadır (Siddiqui ve Mahmood, 1996). Bu fungusları tuzak oluşturan funguslar ve 

endoparazitik funguslar olarak iki grupta değerlendirebiliriz;  

Tuzak oluşturan funguslar  

Bu funguslar ağımsı, yapışkan veya halka şeklinde tuzaklar oluşturarak konukçularını 

yakalarlar. Dactylella ellipsopora, Nematoctonus haptocladus, Arthrobotrys dactyloides ve A. 

digospoa türü funguslar bu grup içinde yer alan önemli funguslardandır (Kepenekçi, 2012).   

A. dactyloides, A. oligospora ve A. irregularis kök- ur nematodu larvalarına parazittir 

(Whitehead, 1998) ve yapılan denemelerde larva sayısını % 90‘a, gal oranını da % 98 varan 

oranda düşürdüğü tespit edilmiştir (Stirling ve ark., 1998). 

 

Endoparazit Funguslar  

Endoparazit funguslar spor oluşturarak uygun bir konukçu ile karşılaştığında onun 

üzerinde gelişerek konukçusunu öldürürler (Kepenekçi, 2012).  
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Endoparazit funguslardan Paecilomyces, Purpureocillium, Pochonia ve Verticilium 

cinsleri yumurta parazitleridir (Cayrol ve ark.,1992, Elekçioğlu, 2002). Purpureocillium 

lilacinum (Syn. Paecilomyces lilacinus) ve Pochonia chlamydosporia en etkili ve yapay 

koşullarda kolayca üretilebilmelerinden dolayı ticari olarak kullanılan funguslardır (Cayrol ve 

ark., 1992). Meloidogyne ve Heterodera gibi nematod grupları üzerinde oldukça etkilidirler 

(Elekçioğlu, 2002). Yumurta parazitlerinden Dactylella oviparasitica ve Verticillium 

chlamydosporium şeftalide M. incognita ve tahıllarda Heterodera avenae’yı baskı altına aldığı 

(Elekçioğlu, 2002) ayrıca Meloidogyne yumurtalarının sayısını önemli ölçüde azaltarak 

köklerdeki yumurta kümelerinin parazitlenme sonucu gelişemediği yapılan araştırmalarla 

tespit edilmiştir (Bourne ve Kerry, 1999). 

 Pochonia chlamydosporia’ nın kök- ur nematodunun hem yumurtalarını hemde ergin 

dişi bireylerini parazitlediği çeşitli araştırıcılar tarafından belirlenmiştir (Freire ve Bridge 

1985, De Leij ve Kerry, 1991). P.lilacinum (Syn. Paecilomyces lilacinus) ile Pasteuria 

penetrans soya’da Meloidogyne’ne karşı birlikte uygulandığı zaman % 76, ayrı ayrı 

uygulandıklarında ise sırasıyla % 50 ve % 62’lik ürün artışı sağlandığı gözlenmiş (Dube ve 

Smart, 1984). Hirsutella rhossiliensis’nin Meloidogyne’lerin 2. dönem larvalarını % 40 varan  

oranında, H. minnesotensis’nın ise  M. hapla popülasyonunu % 98 varan oranda parazitlediği 

belirlenmiştir (Tedford ve ark., 1993,  Mennan ve ark., 2006). 

Predatör Nematodlar  

Predatör nematodlar, bitki paraziti nematodlarda dahil olmak üzere toprakta bulunan 

mikroorganizmalar ile beslenirler. Mononchida, Diplogasterida, Dorylaimida ve 

Aphelenchida takımlarına ait bireylerin bitki paraziti nematodlarla beslendiği yapılan 

laboratuvar ve tarla çalışmalarıyla tespit edilmiştir (Khan ve Kim 2007).   

Dorylaimidae bireyleri bitki paraziti nematodlarla beslenirken avını kısa sürede 

hareketsiz hale getirir ve onları emerek beslenirler (Kepenekçi, 2012). Discolaimus silvicolus 

türünün Longidorus sp., Meloidogyne incognita ve Tylenchulus semipenetrans gibi 

nematodlarla (Khan ve ark., 1995), Aporcelaimus spp. türlerinin Heterodera trifolii ve 

Meloidogyne spp türleri üzerinde beslendiği belirlenmiştir (Doncaster, 1962,  Esser, 1987 ).  

Mononchida cinsi nematodlar önemli predatörlerdir. Yemek borusunun emme 

hareketleri sonucu dişlerini avının kütikülasına sokup vücut organellerini emerek beslenirler 

(Kepenekçi, 2012). Thorne (1927) yapmış olduğu çalışmada Mononchus papillatus’un  

Heterodera schachtii ergin ve larvaları ile beslendiğini belirlemiştir. Diplogasterida ve  

Aphelenchida familyası bireyleri stiletlerini avına batırarak beslenirler. Diplogasterida 

familyası predatörler özellikle organik maddece zengin topraklarda yoğun olarak 

bulunmaktadır. Odontopharynx longicaudata’nın Anguina pacificae türünü  %100 oranında 

öldürdüğü (Chitambar ve Noffsinger, 1989), M. longicaudatus’ın kök ur nematodlarını 

baskıladığı ve bitki gelişmini olumlu etkilediği belirlenmiştir (Fauzia ve ark., 1998). Khan ve 

Kim (2005) yaptıkları saksı denemesinde M. fortidens’ın domates dikiminden önce 

uygulanması ile Meloidogyne arenaria’yı baskıladığını deneme sonunda ise M.fortidens’in 

popülasyonunu yaklaşık iki katı arttırdığını tespit etmişlerdir.  
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Diğer Predatörler 

Bitki paraziti nematodların mücadelesinde; Amoebae (Sarcomastigophora: Protista), 

Collembola (Arthropoda: Insecta: Apterygota), Turbellaria (Platyhelminthes), Tardigrade 

(Tardigrada) ve Akar (Arthropoda : Arachnida : Acarina)’lar önemli predatörleri olarak tespit 

edilmişlerdir (Viaene ve ark., 2006, Tan ve Ökten, 2008) ancak bunlar üzerinde fazla çalışma 

bulunmamaktadır.  

 

Organik İyileştiriciler 

Organik maddeler toprağın en önemli birleşenlerinden olup toprağın fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özelliklerini etkilemektedirler (Davey, 1996, Magdoff ve van Es, 2000). Toprak 

yapısını iyileştirir, erozyonu engeller, bitkilerin ihtiyacı olan besin maddelerini içerir, iyon 

değişimi sağlar, toprak organizmaları için enerji sağlar ve toprak patojenlerini baskılarlar. 

(Hodges, 1991). Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini arttırarak hastalık ve zararlılarla 

mücadeleye yardımcı olmaktadırlar(Garcia Alvarez ve ark., 2004).Bu özelliklerinden dolayı 

organik iyileştiriciler bitki sağlığına ve ürün artışına etki etmektedir (Rodríguez-Kábana, 

1986, Akthar ve Malik, 2000). Organik iyileştiricileri; yeşil gübreler, endüstri ve sanayi 

atıkları, hayvansal ve kentsel atıklar ve biyolojik atıklar olarak sıralayabiliriz; 

Yeşil Gübreler 

Yeşil gübreler nematodlarla mücadelede başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir 

(Gamliel ve ark., 2000). Birçok bitkinin doğada parçalanması sonucunda ortaya çıkan 

bileşikler nematisit etki gösterdiği farklı çalışmalarla ortaya konmuştur (Chew,1988, 

Panchaude-Mattei, 1990, Oka ve ark., 2000,  Chitwood, 2002). Hintyağı bitkisi (Ricinus 

communis), yerfıstığı (Arachis hypogea), pamuk tohumu (Gossypium herbaceum L.),  Kadife 

çiçeği (Tagetes sp.), hardal (Brassica juncea (L.) ), susam (Sesamum indicum L.) gibi bitki 

artıklarıda nematod mücadelesinde kullanılmaktadır (Lear, 1959, Akhtar ve Alam, 1991). 

Endüstri ve Sanayi Atıkları 

Endüstri ve sanayi atıkları içerisinde önemli bir yere sahip olan küspeler, nitrojen, 

fosfor ve potasyum bakımından oldukça zengindirler (Nico ve ark., 2004,Cayuela ve ark. 

2008). Toprağa uygulandığında 1-2 hafta içinde çürüyerek toprağa karışırlar. Neem küspesi 

nematod mücadelesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Muller ve Gooch, 1982).  

Kağıt sanayi atıkları arasında yoğun miktarda selülozlu atık meydana gelmektedir. 

Kağıt atıkların toprağa karıştırılması ile patlıcan bitkisinde zararlı Heterodera tabacum ‘un 2. 

dönem larva çıkışının ve bitki köküne girişinin azaldığı belirlenmiştir (Miller ve ark. 1968). 

Huebner ve ark., (1983), üre (400 mg N/kg toprak) ve parçalanmış kâğıtları (32 g kağıt/kg 

toprak) toprağa karıştırarak Pratylenchus penetrans’ın üremesini baskılamışlar ve bu 

karışımla bitkide selülozlu atık nedeniyle oluşabilecek fitotoksik etkinin gözlenmediğini 

bildirmişlerdir. Pratylenchus zeae‘ya karşı uygulanan şeker kamışı atıklarının nematod 

popülasyonunu %95’e varan oranda düşürdüğü belirtilmiştir (Stirling ve ark., 2005). Zeytin 

kara suyunun fitotoksik ve antimikrobiyal etkisi uzun yıllardır bilinmektedir.  Zeytin kara 

suyu Meloidogyne spp. yumurtalarının açılmasını % 95 oranında baskıladığı belirlenmiştir 

(Cayuela ve ark., 2008). 
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Hayvansal ve Kentsel Atıklar 

Kanalizasyon ve çiftlik gübrelerinin nematod mücadelesinde kullanılma potansiyeli 

bulunmaktadır (Akhtar ve Alam, 1993). Heald ve Burton, (1968) yapmış oldukları çalışmada 

çimenlerde zarar yapan Belonolaimus longicaudatus’u baskılama da kanalizasyon atığında 

bulunan organik nitrojenin, amonyum nitrattan daha etkili olduğunu belirlemişlerdir. Çiftlik 

gübreleri Meloidogyne incognita,  Tylenchulus semipenetrans, Ditylenchus dipsaci, 

Rotylenchulus reniformis mücadelesinde kullanılmaktadır (Derrico ve Maio, 1980, Bora ve 

Phukan, 1983, Chindo ve Khan, 1986). 

Biyolojik Atıklar 

Kitin yapısal olarak bazı fungus, böcek ve çeşitli deniz kabuklularında ve nematod 

yumurtasında bulunmaktadır (Bird ve Bird, 1991). Kitinaz enzimi, polimerlerin bozulmasını 

ve olgunlaşmadan larva çıkışını sağlayarak çok daha az larvanın yaşamasına sebep olmaktadır 

(Mercer ve ark., 1992). Kitin ve kitinsel atıklar güçlü birer nematisit etki göstermektedirler 

(Mankau ve Das, 1969, Spiegel ve ark., 1986,1989). Kitin uygulaması ile toprakta faydalı 

mikroflorayı etkileyen  kitobiyoz ve N-asetil glukozamin polimerleri stimule edilmektedir 

(Mitchell ve Alexander, 1961, Muzzarelli, 1977, Rodriguez Kabana ve ark., 1983). 

M.incognita’ya karşı kitin uygulamasında etkili sonuçlar bulunmuştur (Mankau ve Das, 

1969). Kemik, boynuz veya kan unlarının toprağa uygulanması ile bitkinin azot, fosfat ve 

potasyum ihtiyacı karşılanırken Meloidogyne incognita, Tylenchus filiformis, Rotylenchus 

reniformis, Helicotylenchus indicus gibi nematodları baskı altına alınabilmektedir(Alam ve 

ark., 1977, Muller ve Gooch, 1982, Alam, 1989, Quilty ve Cattle, 2011). Pahalı bir yöntem 

olduğundan dolayı geniş alanlarda kullanımı ekonomik olmayacaktır. Bunun yanında 

ekonomik değeri yüksek bitkilerde kullanım alanı bulabilir.  

SONUÇ 

Zararlılarla mücadelede kullanılan pestisitler; insan ve hayvan sağlığını olumsuz 

yönde etkilemekte, yer altı sularını kirletmekte, biyoçeşitliliği azaltmakta ve birçok açıdan 

doğayı tahrip etmektedir. Bu bağlamda kimyasal mücadeleye alternatif bir mücadele yöntemi 

olan biyolojik mücadelenin önemi gün geçtikçe artmaktadır.   

Tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına neden olan bitki paraziti nematodlara karşı 

organik iyileştiriciler ve doğal düşmanları ile bitki paraziti nematodlar baskı altına alınmakta, 

bunun yanında biyolojik çeşitlilik korunmakta, çevre ve insan sağlığına dost ürünler elde 

edilirken uzun vade de toprağın yapısını iyileştirmektedir.  

Predatör nematodların özellikle organik maddece zengin alanlarda bulunması, 

gelişimlerini kısa sürede tamamlaması ve üreme potansiyellerinin yüksek olmasından dolayı 

biyolojik mücadelede kullanımları bakımından önemli ajanlar arasındadırlar. Özellikle 

Dorylaimids türleri organik maddece zengin alanları tercih etmeleri biyolojik mücadelede 

kullanım olanaklarının üzerine düşülmesi gereken türler olduğunu bize göstermektedir. 

Bunlarla ilgili çalışmara ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Entomopatojen fungus ve bakterilerin nematodları baskılama konusunda başarıları 

oldukça yüksektir. Çoğunlukla Meloidogyne türlerine karşı denenen bu etmenlerin diğer bitki 

paraziti nematodlar üzerinde de etkinliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
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Biyolojik mücadele, kimyasal mücadele gibi hemen kısa sürede etkili olamamaktadır. 

Ancak uzun dönemde etkinliğine bakıldığında başarı oranı daha yüksektir. Çevreye, üretilen 

ürünlere ve en önemlisi de insan sağlığına katkısı uzun vadede önemlidir.      

Biyolojik mücadele ajanlarının ticari preparatları çiftçiler tarafından benimsenip 

gitgide genişleyen kullanım alanına sahip olmuştur. Nematodlar ile biyolojik mücadelede 

başarının artması için; potansiyel biyolojik mücadele etmenlerinin; konukçu parazit 

ilişkilerinin ve doğal düşmanların ekolojik özellikleri iyi bilinmelidir. Bu etmenlerin kitle 

halinde üretilebilir, depolanabilir ve taşınabilir olmaları, bununla birlikte geniş alanlara 

uygulanacak pratik uygulama tekniklerinin de geliştirlmesi gerekmektedir. 
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Özet 

Organik çeltik tarımının anlamı, GDO olmayan yüksek kalite tohum kullanarak, pestisitlere 

başvurmaksızın yabancı otların etkisini en aza indirmek için doğal bir dizi tedbir kullanarak toprak kalitesini 

artırmaktır.  

Gelişmiş ülkeler organik çeltikte kendi iç taleplerini karşılayamazlar bu nedenle gelişmekte olan 

ülkelerin ihraç ettikleri ürünleri tüketmektedirler.  

2014 Yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye toplam organik çeltik üretim 

miktarı 103.33 Ton'dur. Geçiş süreci organik çeltik üretim miktarı ise 345.74 Ton'dur.  

Klasik tarım alışkanlığı ve ithal ürün kullanımı ile ülkemizin ekonomik değerleri azalmaya 

başlayacaktır. Buna engel olmak için ısrarla devam edilen klasik çeltik üretiminden vazgeçilmelidir.  

Organik çeltiğin iç ve dış pazar talebi vardır, bu nedenle organik çeltik üretimine başlanılmalıdır.  

Mamul çeltik üretiminde artış yapılmalı ve katma değer elde edilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Organik çeltik tarımı, organik çeltik üretimi, mamul çeltik 

ORGANIC RICE AND PRODUCTION IN TURKEY 

 
Abstract 

 Organic rice farming means using high quality non-GMO seed, Improving soil quality while using a 

range of natural measures without using pesticides to minimaze impact of weeds. 

 The developed countries can’t meet their demand of organic rice therefore they consume products are 

imported from developing countries. 

 According to 2014 data from the Ministry of Food, Turkey has a total amount of 103.33 Tons of 

Organic Rice Production. The amount of transition perid organic rice production is 345.74 Tons. 

 Continuing on conventional farming habits and using import products will cause of decrease of 

economic value in our country. To prevent this insistently continued  classic rice production should be 

abondoned.  

 Organic rice production demand in domestic and international market therefore organic rice production 

should be initiated. Processed rice production should be increased and added value should be obtained. 

Keywords: Organic rice farming, organic rice production, processed rice 

GİRİŞ 

 Ülkemizde çeltik tarımı en çok konvansiyonel yöntem ile gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzde üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, defalarca atılan gübre ve ilaçlar, mazot 

masrafları, sulamada kullanılan elektrik paraları gibi giderlere bakıldığında konvansiyonel 

yöntemle yapılan çeltik tarımında diğer ülkeler karşısında rekabette zorlanmakta olduğumuz 

görülmektedir.  

 Konvansiyonel olarak yapılan tarımla doğanın dengesini bozmakta ve ülke 

topraklarımıza zarar vermekteyiz. Ülkemizde yeterli miktarda organik çeltik ve mamulleri 

bulunmadığından organik pirinç ürünlerinin pek çoğunu yurt dışından ithal etmekteyiz. Bu 

durum zamanla ülkemizin ekonomik değerlerinin azalmasına sebep olacaktır.  

 Özellikle hamilelik, emzirme dönemi ve büyümenin son derece hızlı olduğu yaşamın 

ilk 3 yılında bebeklerin çevresel toksinlerle karşılaşmasını önemli ölçüde engellemek amacı 

ile organik gıdalar tüketilmelidir (Anonim 1). Tüm bu sebepler çeltik tarımının korunmasını 

zorunlu kılmaktadır. Dolayısı ile klasik çeltik üretiminde ısrar etmekten vazgeçerek, organik 

çeltik üretimini ülkemizde kullanılabilir hale getirmeliyiz.    
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 Bu araştırmada konvansiyonel çeltik tarımı, organik çeltik tarımı ve üretim miktarları, 

anlatılacaktır. 

1. KONVANSİYONEL ÇELTİK TARIMI 

 Çeltik bitkisi kumlu-tınlı yapıdan, ağır-killi yapıya değişen her cins toprakta 

yetişebilmektedir. En yüksek verim su tutma kapasitesi iyi olan killi-tınlı yapıdaki topraklarda 

alınmaktadır. Çeltik, tuzlu topraklarda diğer bitkilere göre daha iyi yetiştirilebilmektedir. 

 Ülkemizde Çeltik üretiminin yapıldığı başlıca bölgeler; Marmara, Karadeniz ve Kuzey 

Ege bölgesidir. En çok çeltik üretimi yapılan ilimiz ise Edirne’dir. Son yıllarda çeltik ekilen 

alanlar ülkemizde giderek yükselmiştir. 2013 yılında ekilen toplam çeltik alanı 1.105,924 

dekar olup üretim miktarı 900 bin ton'dur (Anonim 2).  

 

Çizelge 1. Türkiye çeltik ekim alanı ve üretim miktarları (TUIK) 

Yıl Ekilen alan 

(dekar) 

Hasat edilen  

alan (dekar) 

Üretim(ton) Verim(kg/da) 

2010  990.000  989.664  860.000  869 

2011  994.000  993.832  900.000  906 

2012  1.197.247  1.196.639  880.000  735 

2013  1.105.924  1.105.924  900.000  814 

2014*  1.108.844  1.086.487  830.000  764 

(*) 2014 yılı tahminidir. 

 Çeltik tarımı için 25-35
o
C arasındaki sıcaklık birçok çeşit için uygundur (Anonim 3). 

Ekim ve çimlenme döneminde hava sıcaklığının 15 derecenin altına düşmemesi 

gerekmektedir. Küçük daneli çeşitler 15kg/da, orta daneli çeşitler 17-18 kg/da ve iri daneli 

çeşitler 20 kg/da tohum ekilebilir (Anonim 3).  

 Çeltik, kökleri sudaki erimiş oksijenden faydalanabilen bir bitkidir. Ekimden sonra su 

yüksekliği bitkilerin gelişmesine bağlı olarak yükseltilir ve gelişme devresinde 15 cm 

civarında tutulur. Tavalarda sürekli şekilde su bulunması yabancı ot zararını önlerken bakım 

ve  hasat  işlemlerini  zora sokmaktadır. Ayrıca belirli bir su devir daiminin gerekli olması, su 

tüketimini arttırmaktadır. 

 

1.1 Konvensiyonel Tarımda Gübreleme 

 Ülkemizde yetiştirilen çeltik çeşitleri için tavsiye edilen saf azot dozu dekara 15 kg’dır 

(Anonim 3). Çeltik bitkisi, makro besin elementlerinden olan azota tüm gelişme periyodu 

boyunca ihtiyaç duyar. Fakat en fazla ihtiyaç duyulan dönemler; erken fide devresi ile 

kardeşlenme ortası arasında kalan dönem ve salkım oluşum devresi başlangıcındaki 

dönemlerdir (Anonim 3). Dolayısı ile Azotlu gübre verilirken gübre miktarı üçe bölünerek 

ekim öncesinde, kardeşlenme başlangıcında ve salkım oluşum başlangıcında (ekimden 50-60 

gün sonra) verilebilir.  

 Fosfor; kardeşlenme, kök gelişimi, erken çiçeklenme ve düşük sıcaklık koşullarında 

dane dolumu gibi faaliyetleri teşvik eder. Özellikle bitki gelişiminin erken dönemlerinde 

fosfora çok ihtiyaç duyulur. Toprak tahlil sonucu esas alınarak dekara ekim öncesi fosforlu 

gübre olarak 20 kg civarında Triple Süper Fosfat (TSP) gübresi verilebilir. Çinko eksikliği 
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varsa ekim öncesi 1-2 kg/da Çinko sülfat veya Çinko oksit kullanılmalıdır. Konvansiyonel 

çeltik tarımında ekilecek tohum cinsine bağlı olarak dekara ortalama 20 kg tohum 

kullanılmaktadır (Anonim 3). 

 

1.2. Konvansiyonel Tarımda Çeltik Hastalıkları ile Mücadele 

 Konvansiyonel tarımda çeltik hastalık ve zararlıları ile savaşırken kimyasal mücadele 

yöntemi kullanılır.  

 Ülkemizdeki önemli çeltik hastalıkları; Yanıklık hastalığı (Pyricularia oryzae), 

Kahverengi yaprak lekesi (Helminthosporium oryzae) ve Kök boğaz çürüklüğü (Fusarium 

moniliforme) hastalığıdır. Bu hastalıklarda kimyasal mücadele uygulanmaktadır.  

 Yanıklık hastalığına karşı, etkin maddesi Benomyl, Carbendazim ve Trifloxystrobin 

olan ilaçlar ile tohum ve yeşil aksam ilaçlaması yapılmaktadır. Tohum ilaçlamasında 100 litre 

suya 200 gr Benomyl katkılı suda tohumlar 24 saat bekletildikten sonra, çimlendirilerek ekimi 

yapılmaktadır. Yaprak ilaçlamasında Benomyl (%50 WP) 60 g/da,  Carbendazim (%50 WP) 

150 g/da, Trifloxystrobin (%50 WG) 20g/da olarak kullanılmaktadır. Tohum ilaçlamasında 

kullanılan civalı ilaçlar insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle yasaklanmıştır.  

 Kahverengi Yaprak Lekesi ve Kökboğaz çürüklüğü hastalığı tohum ile taşınmaktadır. 

Yaprak lekesi hastalığı en çok 20-30 
o
C arası sıcaklıkta ve  % 80’nin üzerindeki rutubette 

görülmektedir. Dengesiz gübreleme, susuzluk stresi, Topraktaki kireç miktarının artması, 

Bitki tarafından Mg alımının azalması, topraktaki Fe seviyesinin düşmesi, kahverengi yaprak 

lekesi hastalığını tetiklemektedir. Kökboğaz çürüklüğü hastalığı ise fazla miktarda Azotlu 

gübreleme ve hastalıklı tohum kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu hastalıklarla 

mücadelede yine fungusit etkili ilaçlar kullanılmaktadır. 

 Nematod (Aphelenchoides besseyi Christie) ile mücadelede sıcak su uygulamalarında 

tohumlukların 3 saat soğuk suda bekletilmesi ve sonrasında 55-60 °C sıcak suda 15 dakika 

süreyle bekletilmesi %100 etkindir. Çeltik beyaz uç nematoduna konukçuluk yapan yabancı 

otlardan Darıcan’la mücadeleye önem verilmelidir. Sulama suyu ile etkili şekilde yayılır. 

Temiz tohum kullanmak, tarladaki, hastalıklı bitki artıklarını temizlemek, Sık ekim 

yapmamak, Yüksek dozda azotlu gübre kullanmamak alınabilecek kültürel önlemler 

arasındadır.  

 

1.3. Konvansiyonel Tarımda Çeltik Yabancı Otları ile Mücadele 

 Çeltikte sorun olan yabancı otlardan atkuyruğu hariç diğerleri tek çenekli yabancı 

otlardır. Darıcan ve yabani darı sadece tohumlarıyla, diğerleri tohum, rizom ve stolonlarıyla 

ürerler. Ülkemizde en çok kullanılan yabancı ot ilaçları; Propanil, Molinate, Bentazon: 

Bensulfuron-methyl, Cyhalopob-Butyl, Penoxsulam vs gibi etkili maddeleri içeren kimyasal 

ilaçlardır. İlaç atıldıktan sonra bazen yanlış uygulamalar neticesinde tarlada ikinci bir ilaçlama 

yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda avlama usulü ile yeniden ilaçlama 

yapılmaktadır. 

 

2. ORGANİK ÇELTİK TARIMI 

 Organik çeltik tarımının anlamı, tohum genetiğinde değiştirilmiş organizma 

bulunmayan, yüksek kalite çeltik tohumluğu kullanarak, pestisitlere başvurmaksızın yabancı 

otların etkisini en aza indirmek için doğal bir dizi tedbir kullanarak toprak kalitesini 

artırmaktır. Organik çeltik üretiminde sertifika alabilmek için 3 yıl öncesine kadar ekimi 
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yapılacak alanlarda hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanılmamış olmalıdır. Organik olarak 

değerlendirilecek çeltik tarımı için ekim tarihinden itibaren en az iki yıl geçiş sürecinin 

uygulanması gerekmektedir. 

 Organik tarımın gerçekleşebilmesi için çeltik bitkisinin tüm ihtiyaçları daha dikkatli 

bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Çeltik bitkisi çiçeklenme sırasında % 70-80 dolayındaki hava 

nemine ihtiyaç duyar. Köklenme, fide gelişmesi ve ilk 5 yaprağın oluştuğu dönemde en düşük 

sıcaklık 16 derece en yüksek sıcaklık 45 derece olmalıdır. Sulama suyunun pH değeri 5.5-7.5 

arasında olmalıdır.  

 Organik çeltik üretiminin ekiminde çeşidin cinsine bağlı olarak dekara yaklaşık 5-10 

kg kaliteli çeltik tohumluğu kullanılabilinir. Genetiği değiştirilmiş tohumlar 

kullanılmamalıdır.  

 Toprak hazırlığının iyi yapılması, yabancı ot kontrolü, gübrenin toprağa daha iyi 

karışması, toprağın kabarma ve havalanmasını sağlar. Toprak karıştırılarak, alt katmanlarda 

biriken besin maddeleri toprağın üst katmanına çıkar. Toprağa ince bir yapı verir ve bu da 

besin maddesi alımını artırır.  

 Tarlaların lazerli tesviye edilmesi gerekmektedir. Tesviye işlemi suyun derinliğinin 

homojen olmasını ve tarlanın daha hızlı bir şekilde doldurulup, boşaltılabilmesini 

sağlamaktadır. Çeltik ekilecek arazinin iyi tesviye edilmesi tohumların çimlenmesi, fidelerin 

sağlıklı büyümesi, yabancı ot kontrolü ve yabancı ot ilaçlarının etkinliğinin arttırılması 

açısından çok önemlidir.  

 

2.1 Organik Tarımda Gübreleme 

 Organik tarımda toprak tahlili çok önemlidir. Toprağa ihtiyacı kadar organik azot 

verilmesi sağlanmalıdır. Toprak verimliliğinin zenginleştirilmesi için organik gübreler, mikro 

ve makro bitki besin maddeleri, çiftlik gübreleri, derin köklü baklagiller, yonca, bakla, fiğ gibi 

yeşil gübre bitkileri, çeşitli hayvan ve bitki artıklarından elde edilen un veya kompostlar, ağaç 

külü, pirinç kavuzu, deniz yosunları vb. kullanılmaktadır.  

 Humik asit toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmesinin yanında bitki besin 

maddelerinin alınımını da kolaylaştırdığı için organik gübre olarak kullanılabilir. Ekim öncesi 

dekara  50 - 75 kg Humik asit uygulaması çeltik tarımı için yeterli olmaktadır. 

 Organik gübrelerden en önemlileri,  ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübredir. 

Toprağa verilen gübrenin ilk üç sene verim üzerine tesir ettiği, üç seneden sonra da bu tesirin 

giderek azaldığı görülmüştür. Dekara verilen iki ton iyi ahır gübresiyle toprağa 10 kg azot, 5 

kg fosfor, 11 kg  potasyum  verilmiş olur (Anonim 4, 2012). 

 Baklagil bitkilerinin yeşil gübre olarak kullanıldığı çeltik arazilerinde yüksek verimli 

çeltiklerin Azot ihtiyacının %30-50’si karşılanabilmektedir. Bu sistemde elde edilen Azot, 

yeşil gübre bitkisinin türüne, çeşidine, uygulama zamanına, toprak yapı ve özelliklerine bağlı 

olarak değişmektedir. Yeşil gübre olarak kullanılan baklagiller toprak altına karıştırılır. Bu 

bitkiler çeltiğin ihtiyaç duyduğu olan Azotu başka bir ilaveye ihtiyaç olmaksızın büyük 

ölçüde sağlayabilmektedir. Ayrıca yer altı üçgülü kendi kendini de tohumlayabilmektedir. 

Kendi gelen yer altıüçgülü yeni ekilen alanlara oranla daha iyi ve erken gelişmektedir. Bu 

sayede toprak işlemesiz çeltik ekimi de mümkün olmaktadır (Sullivan P., 2003).  

 California'da Organik çeltik üreticileri Azot ihtiyaçlarını yeşil gübre olarak 

yetiştirdikleri fiğlerden temin etmektedirler. Üreticiler fiği ilkbaharda 15.24 cm (6 inç ) 
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yükseklikten biçerek toprağa karıştırmakta, toprak ve tava hazırlığını yapıp kuruya çeltik 

tohumu ekmektedirler. Ekimin devamında tavalara su verilmekte, çeltikler çimlendikten sonra 

tavalardaki su boşaltılmakta ve kurumaya bırakılmaktadır. Tarla kuruduktan sonra tavalar su 

ile doldurulmaktadır. Yabancı ot kontrolü için su seviyesi temel önem kazanmaktadır. Çeltik 

hasadı dane nem içeriği %17 olduğunda yapılmaktadır. Tarla anızlı olarak bir yıl nadasa 

bırakılmaktadır (Sullivan P., 2003). 

 Uluslararası GAP Araştırma Enstitüsünde 2012 yılında Diyarbakır Yöresinde Çeltik 

Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının Araştırılması konulu çalışmada Organik gübre 

olarak; Ekoflora  katı gübresi 140 kg/da ekim ile birlikte verilmiştir. Ayrıca dekara 400 gram 

B5A sıvı organik gübre verilmiştir (Anonim 5). 

 

2.2. Organik Tarımda Çeltik Hastalıkları ile Mücadele 

 Organik çeltik tarımında öncelikli durum hastalığa dayanıklı sertifikalı tohum çeltik 

kullanılmasıdır. Baklagiller ile ekim nöbetine gidilmesi toprağı dinlendirmesinin yanında 

yabancı ot ve hastalıklar ile organik mücadele için de münavebe yöntemi uygulanmalıdır. 

 Hastalıklarla mücadele sırasında alınacak kültürel önlemler; hastalığa toleranslı veya 

dayanıklı çeşitler ekilmelidir. Hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. 

Azotlu gübre zamanında uygulanmalıdır, analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı 

ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır, tarlada su seviyesi derin tutulmamalıdır, 

gereksiz yere su kesimi yapılarak, mahsul susuzluk stresine sokulmamalıdır, sulama suyunun 

soğuk olmamasına özen gösterilmelidir, ekim zamanında yapılmalıdır, sık ekim 

yapılmamalıdır (Anonim 6, 2015). 

 Aynı arazide üst üste yetiştirilen çeltik bitkileri toprakta hastalık ve zararlıların 

çoğalmasına neden olurlar. Bu nedenle düzenli bir ekim nöbetiyle hastalık ve zararlılar 

kontrol edilebilmektedir. 

 

2.3. Organik Tarımda Yabancı Otlar ile Mücadele 

 Çeltik alanlarında yabancı ot mücadelesi ekim tavalarının hazırlanması ile başlar. İyi 

bir tohum yatağı yeknesak bir ürün elde etmek ve başarılı bir yabancı ot mücadelesi sağlamak 

için atılmış ilk adımdır. Yaz ve Sonbahar mevsiminde sürümü yapılan yerlerde ekimden önce 

tavalardaki yeşil bitki örtüsünü diskli pullukla bozmak yabancı ot populasyonunu önemli 

ölçüde azaltmaktadır (Anonim 7).  

 Organik çeltik tarımında uygulanan yabancı ot kontrol yöntemlerinin esası, arazi 

tesviyesinin iyi yapılmasıdır. Ekimden önce organik çiftlik gübresi vererek tavalarda var olan 

yabancı ot tohumlarının çıkması sağlanır, çıkan yabancı otlar 10 cm yüksekliğinde su ile iki 

hafta boyunca su altında bırakıldığında yabancı otlar strese girerek çeltikle rekabette 

başarısızlığa uğramaktadırlar. 

 Yabancı ot kontrolünde malç uygulaması diğer bir organik mücadele yöntemidir. 

Enstitümüzde Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Üretimi konulu araştırmada malç uygulaması 

kullanılmış ve malç yapılan parsellerde su tasarrufu sağlandığı gibi yabancı ot ile de mücadele 

kolaylaşmıştır. Ayrıca diğer konulara göre verimi de daha yüksek bulunmuştur. Tohumların 

fidelenmesi de yabancı ot ile girilen rekabetti kolaylaştırmaktadır.  

 Çeltik çeşidinin cinsi de yabancı ot kontrolünde önemlidir. Uzun boylu ve erkenci 

çeşitler kısa boylu ve geççi çeşitlere nazaran yabancı ot mücadelesinde daha başarılıdırlar. 
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2.4. Organik Çeltikte Hasat Harman ve Depolama  

 Hasat ve Harman işleri normal çeltik üretiminde olduğu gibi biçerdöverle 

yapılmaktadır. Yabancı ot tohumu girmemesi açısından dikkatli bir şekilde çeltiklerin elle 

orakla toplanması daha iyi olacaktır. Hasat edilen çeltikler kurutma makinesinden 

geçirilebildiği gibi yere sererek de kurutulabilir. Her iki durumda da çeltik neminin % 14 

seviyesine düşürülmesi gerekmektedir.  
Organik Tarım Yönetmeliğine göre toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar 

organik olmayan ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır. Toplama alanı son iki yıl içinde yangın 

geçirmemiş olmalıdır.  

 Organik pirinç hava almayacak şekilde depolarda saklanır. Sıcak mevsimlerde büyük 

klimalar kullanılarak çeltik ya da işlenmiş pirinç soğukta tutulur. Pirincin nemi, sıcaklığı, 

tazeliği, işlem kalitesi sürekli izlenir. Ambar zararlılarından korumak için gerektiğinde 

depolardaki doğal hava karbondioksit ile değiştirilir. Oksijen olmadığı için zararlılar 

yaşayamaz.  

 

2.5. Dünya Organik Çeltik Tarımı Miktarları 

 2013 yılında ekimi yapılan organik tarım arazisi miktarlarına ülkeler bazında bakacak 

olursak Amerika Birleşik Devletleri 19.640,61 hektar organik çeltik tarımı yapmaktadır. Çin  

170.728,33 hektar alanda organik çeltik tarımı yaparken, Türkiye 88,67 hektar alanda organik 

çeltik tarımı yapmaktadırlar (Anonim 8, 2015). Çizelge 2.5'e göre Türkiye'de 2013 yılı toplam 

organik çeltik ekim alanı 88,67 hektar iken Çin'de 170.728 hektar, Amerika'da 19.640 hektar 

organik çeltik alanı ekilmiştir. Komşumuz Yunanistan 398,55 hektar organik çeltik alanına 

sahiptir.    

Çizelge 2.5. 2013 Yılı Dünya organik çeltik miktarları 

Ülkeler (2013) Alan [ha] 

Tamamen 

dönüşmüş alan 

[ha] 

Dönüşüm 

kapsamında 

Alan [ha] 

Türkiye 88,67 21,28 67,39 

Filipinler 554,27 508,27 Yok 

Çin 170.728,33 93.154,48 77.573,85 

Endonezya 1.543,09 1.488,45 54,64 

Japonya 3.098,00 3.098,00 Yok 

Fransa 1.402,96 1.361,40 41,56 

İran 6,00 Yok 6,00 

Pakistan 9.632,98 Yok Yok 

Rusya 57,50 Yok 57,50 

Amerika 19.640,61 Yok Yok 

Bangladeş 101,38 Yok Yok 

Macaristan 191,10 116,40 74,70 

Yunanistan 398,55 221,56 176,99 

İtalya 9.528,00 8.405,00 1.123,00 
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2.6. Ülkemizde Organik Çeltik Üretim Miktarları 

 Ülkemizde organik çeltik üretiminin gerçekleştirilmesine 2006 yılından beridir AB 

destekli organik Tarım projelerin ortaya konulmasıyla birlikte başlanılmıştır. Günümüzde her 

geçen gün organik çeltik yetiştiriciliğine geçiş için başvurular çoğalmaktadır. 2014 Yılı Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı istatistik verilerine göre, Türkiye'de toplam üretilen organik 

çeltik miktarı 103.33 Ton'dur. Geçiş süreci organik çeltik üretim miktarı ise 345.74 Ton'dur. 

Samsun ilimiz organik çeltik üretiminde ilk sırayı alırken Şanlı Urfa İlimiz 2014 yılında 

230,34 ton geçiş süreci organik çeltik üretiminde bulunmuştur (Anonim 9, 2015). Geçiş 

süreçlerinin tamamlanması ile Ülkemizde organik çeltik üretim miktarlarında artış 

görülecektir.  

 

Çizelge 2.6.1. Türkiye'de Organik Çeltik Üretim Miktarları (ton) 

  

Organik Çeltik Üretim miktarı (ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Artvin 23,38 20,78 17,50 4,38 1,03 

Samsun 138,17 129,78 171,84 49,00 56,00 

Diyarbakır  -   -   -  42,50 45,30 

Bilecik  -   -   -   -  1,00 

TOPLAM 161,55 150,56 189,34 95,88 103,33 

 

Çizelge 2.6.2 Geçiş Süreci Organik Çeltik Üretim Miktarları (ton) 

  

Geçiş Süreci Organik Çeltik Üretim miktarı 

(ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Artvin  -  - 0,06 2,24 2,80 

Samsun 9,87 10,00  - 160,51 112,60 

Diyarbakır  - 22,35 24,86  -  - 

Bilecik  -  -  -  -  - 

Şanlı Urfa  -  -  - 72,00 230,34 

Erzurum  -  -  - 4,40  - 

Mardin 130,00 130,00  -  -  - 

TOPLAM 139,87 162,35 24,92 239,15 345,74 

 

 2000’li yılların başlangıcında Türkiye’de sadece 16 adet özel organik ürün mağazası 

bulunmakta ve bunlardan 9 tanesi İstanbul’da iken, günümüzde sayıları 250’yi bulmaktadır, 

Son yıllarda zincir marketler raflarında organik ürünlere yer vermeye başlamışlardır (Anonim 

10, 2015). 

 Organik pirinç unu, pirinç sütü, pirinç yağı, bebek mamaları, organik Glutensiz Pirinç 

Topakları, organik pirinç patlakları, organik siyah pirinç,  gibi ürünlerin çoğu yurt dışından 

ithal edilmektedir. Organik çeltiğin çok fazla dış pazar talebi olması nedeni ile Türkiye’de 

organik ürünler büyük ölçüde ihraç edilmekte ve maalesef kendi çocuklarımıza organik çeltik 

ürünü mamullerden yedirememekteyiz. Bu nedenle organik çeltik üretimim miktarımızı 

yükseltmeliyiz.  
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 Organik tarım, veriminin düşük olması, hastalık ve yabancı otlarla mücadelesi zor 

olduğundan her ne kadar üretmesi zor gibi görünse de ülkemizde hastalığa dayanıklı ve 

yabancı otlar ile mücadele sırasında başarılı olabilecek yerli çeltik çeşitleri mevcuttur. 

Günümüzde bu çeltik çeşitleri kırsal olarak üretilmektedirler. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır 

yöresine ait yerel Karacadağ çeltik çeşididir.  

 GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılan, ''Diyarbakır 

Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının Araştırılması ve 

Konvansiyonel Tarım ile Karşılaştırılması'' isimli bir araştırmada, Müdürlük arazisinde 

kurulan denemelerden alınan sonuca göre, organik tarım koşullarında yapılan uygulamada en 

yüksek tane verimi organik Karacadağ çeşidinden 418,20 kg/da ile alırlarken, Osmancık-97 

çeşidinden organik tarım koşullarında 243,34 kg/da verim alınmıştır [6].  

 Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı Karbastı köyünde yetiştirilen yerel ''Kursunç'' pirinci de 

ilaç ve gübre kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yetiştirilmekte olup, organik tarım için 

gelecek vadeden çeltik çeşitlerindendir. Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında arazilerine çeltik 

tohumlarını eken köylüler, hasat dönemi elde ettikleri pirinci kilogramı 7 liradan satarak 

ailelerinin geçimini sağlamaktadırlar (Anonim 11).   

 Artvin Yusufeli İlçesinde de yine hiç bir ilaç ve gübre kullanılmaksızın kendilerinin 

ürettikleri evladiyelik tohumları kullanarak “ekolojik pirinç” üreticiliği yapılmaktadır 

(Anonim 12, 2015).   Gelişmiş ülkeler organik çeltikte kendi iç taleplerini karşılayamazlar ve 

gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri organik çeltik ürünleri tüketmektedirler. Türkiye'de 

sözleşmeli organik tarım çiftçileri ürettiği organik çeltiğin büyük bölümünü dış pazar 

ülkelerine satmaktadırlar. Doğal yollardan kırsal olarak üretilen organik çeltik ise, yöre halkı 

tarafından tüketilmektedir. Bu durum organik çeltikte kendimize yetemememize sebep 

olmaktadır. 

 

3. SONUÇ 

 Dünyada organik ürünlere olan talep her geçen gün artmaktadır. Organik tarım 

sektöründe istihdam alanları sürekli artmaktadır. Türkiye sahip olduğu coğrafi konum 

itibariyle dış ülke pazarlarına erişim imkanları çok güçlü bir ülkedir.  

 Organik tarımda dekara daha az tohum atılması, kimyasal ilaç ve fazla gübre masrafı 

olmaması üretim maliyetini azalmaktadır. Organik çeltik satış fiyatı konvansiyonel ürüne göre 

en az iki kattır. Konvansiyonel çeltik üretimine göre verimi daha düşük olan kırsal çeltik 

çeşitlerinin verimini artırmak için gerekli tohum ıslahı çalışmalarını yaparak verimde artış 

sağlanabilir.   

 Ülkemizde organik tarımın üretim alanı bakımından payı % 0,1’lerden yukarılara 

çıkarılmalıdır. Organik çeltik tarımı bir hayal değildir, gerçekleştirilebilir. Türkiye yeniliklere 

açık genç nüfus varlığı ile organik çeltik tarımına yön vermelidir. 

 Organik Tarım Yönetmeliğine göre doğadan toplanan ürünlere geçiş süreci 

uygulanmamaktadır. Toprak yapısı, su kaynakları ve iklim şartları itibariyle ilaç, gübre gibi 

yapay girdilerin kullanılmadığı kırsal yörelerde, organik tarımın yaygınlaşması bölgeler 

arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve köyden kente göçün önlenmesinde etkili 

olacaktır.  
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Özet 

Son yıllarda yaşanan kuraklık, kentlilerin sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşmadaki sıkıntısı, artan hastalıklar, 

kötü beslenme biçimleri, küresel iklim değişikliği gibi birçok sorun, aslında doğaya saygılı bir yaşam biçimi 

belirleyemeyişimizden kaynaklanmaktadır. Kapital sistemin tüketme hırsı, büyük şirketlerin daha fazla kazanma 

hedefi; gıda politikalarını da bu sistemin bir parçası haline getirmiştir. Son yıllarda adından söz ettiren bir 

kavram “organik gıda/organik tarım” insan ve çevre sağlığını koruma yönünden atılan ilk adımlardan biri 

olmuştur. 

Ülkemizde de %100 Ekolojik Pazar ve ardından gelen diğer pazarlar sayesinde organik üretim hem 

artmış, hem çeşitlenmiştir. Bunlara paralel olarak Türkiye'nin Ulusal Organik Tarım Eylem Planı'nı hazırlanmış; 

halen de sürmekte olan çalışmalar ile organik üretimin kurumsal ve mevzuat altyapısı güçlendirilmeye 

çalışılmaktadır. 

Sürekli güncellenme ve yenilenme ihtiyacı hissettiren organik tarım planının olması ve söz konusu 

mevzuata dayalı bir üretim ve kontrol sisteminden dolayı tüketicinin aklına hemen şu soru gelebilir: Organik 

ürünler gerçekte ne kadar organik? Bu konuda organik üretim sertifikasının olmasının söz konusu ürüne olan 

güveni için yeterli olduğunu bildiren tüketicilerin olmasının yanı sıra gerek sistemin daha iyi işlemesi ve gerekse 

karşılıklı güvenin tam sağlanması için, üreticiden son tüketiciye dek farkındalığı yüksek, iletişimi güçlü, bilgili 

ve hakkını arayan pozisyonda olmak koşulunun olması gerektiğine inanan kişilerin sayısı da az değildir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, Üretici, Tüketici, Güven 

ORGANIC SAFETY 

 
Abstract 

Many problems like recent drought, the difficulty of receiving healthy and natural food by town-

dwellers, increasing illnesses, poor eating habits,  global climate change actually stem from the fact that we do 

not have an eco-friendly lifestyle.  Consumption greed of capitalist system, and the desire of big companies to 

earn more have made food policies a part of this system. A recent term “organic food/organic agriculture is one 

of the first steps to protect human and environmental health.  

In our country too organic production has increased and varied thanks to 100% Ecologic Bazaar and 

other bazaars. In parallel with this, Turkish National Organic Agriculture Action Plan has been prepared and 

institutional and legislative basis of organic production is attempted to be strengthened.  

Because of the fact that there is organic agriculture action plan which requires continuous updating and 

renewal and also because of a production and control system based on aforementioned legislation, a consumer 

may end up with the question: To what extent organic are organic foods in reality?  In this context while there 

are consumers who regard organic production certificate as an adequate requirement for food safety, there are 

also people who, for the better process of the system and complete mutual trust, believe that both producers and 

consumers must be conscious, well-informed, in the position of seeking their rights and have effective 

communication.  

Key Words: Organic agriculture, Producer, Consumer, Safety 

1. GİRİŞ 

Gıda güvenliği ve güvencesi, temel insanlık hakkı olup, aynı zamanda ülkelerin 

stratejik öneme sahip konuları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ana hedef, tarımsal 

ürünlerin ve gıdaların uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, tüketiciye kaliteli ve 

güvenli gıdaların sunulması, halkın doğru ve sağlıklı beslenmesi olmuştur. 

Son yıllarda tüketici taleplerinde güvenilir gıdaların tercih edilmesi yönünde önemli 

değişiklikler görülmektedir. Tüketici artık, alacağı ürünün insan sağlığına uygun ve güvenli 

üretildiğinden emin olmak istemekte ve bu şekilde üretilen ürünleri tercih etmektedir. 
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Ekolojik dengenin korunması ve hızla artan dünya nüfusunun sürdürülebilir gelişiminin 

sağlanması için toprak ve su kaynaklarının rasyonel kullanılması ve geliştirilmesi de önem 

kazanmıştır.  

Ülkemizde, ekolojik dengenin korunarak, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, 

tüketiciye güvenilir ve kaliteli ürünlerin sunulması amacıyla organik ürünlerin üretimi ve 

tüketiminin yaygınlaştırılarak, organik tarımsal üretim ve pazarlamanın düzenlenmesi ve 

geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Bu hedefler doğrultusunda, Bakanlığımız ve tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan 

“Organik Tarım Kanunu” 2004 yılında yayımlanmıştır. Önceki yıllarda organik tarıma ilişkin 

yönetmelik kapsamında yürütülen organik tarım faaliyetleri yasal dayanağa kavuşturularak 

ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal 

üretim ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetler 

yeniden düzenlenmiştir. Ülkemiz aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden sonra organik 

tarıma ilişkin mevzuatını ilk hazırlayan ülkeler arasında yer almaktadır.  

Söz konusu düzenlemelerle birlikte organik sektörde çok ciddi gelişmeler 

yaşanmıştır.1980’li yıllarda geleneksel ürünlerin organik üretilmesine yurtdışından gelen 

talepler doğrultusunda sınırlı sayıda çiftçi ile başlayan organik tarım, son yıllarda yaş meyve 

ve sebzeden tarla bitkilerine, hayvancılıktan su ürünlerine, işlenmiş ürünlerden tekstile ve 

agro-eko turizme kadar birçok alanda gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Organik tarım faaliyetlerinin kontrol ve sertifikasyon işlemleri, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilen, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından 

yapılmaktadır. Organik ürün kalitesi ve standartlarının dış pazarlarda kabul görecek şekilde 

belirlenmesi ve bu doğrultuda üretim yapılmasını sağlayacak güvenli, etkin bir kontrol ve 

sertifikasyon sisteminin tesis edilmesi ve geliştirilmesi, önceliklerimiz arasında yer 

almaktadır.  

Organik tarımda güven, organik ürün konusunda tüketici bilincini ile organik ürüne 

olan talebi arttıracak, bu da kontrol ve denetime yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesi, 

kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve organik tarımın diğer sektörler ile entegrasyonu ile 

oluşabilecektir. Ayrıca, bu durum kurumlar arası koordinasyon ile kamu kaynaklarının etkin 

ve yerinde kullanılması sağlayabilecektir. 

Organik tarım ürünlerinin ne kadar güvenli olabileceği konusunda bilgi sahibi 

olabilmek için organik üretimin ne olduğu ve uygulanması gereken prosedürlerine birlikte göz 

atmakta fayda vardır. 

 

2. Organik Tarım Sistemi 

Geçen yüzyıl içerisinde büyük bir hızla gerçeklesen teknolojik gelişmeler, etkilerini 

tarımsal sistemler üzerinde göstermiş, en az girdi ile en fazla ürün alabilmek için her türlü 

teknolojik gelişme tarımsal sistemlere uyarlanmıştır. Ancak bu süreç içerisinde, tarımsal 

sistemlerin sürdürülebilirliği, ürün kalitesi, istihdam sorunları ve doğanın kendi iç dinamikleri 

göz önüne alınmamıştır (Özaslan, 2006). 1970’lerde “Yeşil Devrim” olarak nitelendirilen 

yoğun tarım hareketi tarımsal üretimde artış sağlamış; ancak dünyada yaşanan açlık 

problemine bir çözüm getirememiştir. Yoğun tarım hareketi, doğal kaynakların tahrip 

olmasına sebep olmuştur. Yirminci yüzyılın özellikle son çeyreğinde kendini göstermeye 
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başlayan çevre kirliliği, ekolojik dengenin ve yasayan her türlü canlının sağlığını tehdit eder 

hale gelmiş, ekolojik ortamın sürdürülebilirliği tehlikeye girmiştir. 

Uzun dönemde doğal kaynakların korunmasının yanı sıra, çevreye zarar vermeyen 

tarımsal teknolojilerin kullanıldığı; tarımda sürdürülebilirlik kavramını karşılayan bir tarımsal 

yapının oluşturulması gerekliliği gündeme gelmiştir. Konvansiyonel tarım uygulamalarının 

olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik alternatif sistemler aranmış; sürdürülebilir, 

çevre dostu ve doğaya duyarlı bir yöntem olan organik tarım uygulamaları bir çıkıs noktası 

olarak ortaya konmuştur. İlaç, sentetik gübre gibi doğal olmayan girdilerin kullanılmasından 

kaçınan; kalite, sağlık ve çevresel standartlarla buluşan bir tarım tekniği olan organik tarım, 

sürdürülebilir tarımın pratiğe yansıması açısından önem taşımaktadır (Turhan, 2005). 

 

2.1. Dünyada Organik Tarım 

Organik tarımın tüm dünyada önem kazanması ile birlikte zaman içerisinde tüm 

ülkeler kendilerine özgü koşullarda organik tarım faaliyetlerini geliştirmeye ve 

yaygınlaştırmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler ışığında, dünyadaki organik tarım hareketini 

bir çatı altında toplamak ve düzenlemek amacıyla, 1972 yılında “Uluslararası Organik Tarım 

Hareketleri Federasyonu” (International Federation of Organic Agriculture Movements-

IFOAM) kurulmuştur. IFOAM tarafından geliştirilmiş olan “Temel İlkeler”,1998 yılında 

“Temel Standartlar” olarak revize edilmiştir (www.ifoam.org).Bu organizasyon aracılığıyla 

organik tarımdaki tüm gelişmeler üyeler tarafından izlenmekte ve çiftçilere aktarılmaktadır. 

Organik tarım ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak amacıyla da, 1973 yılında İsviçre’de 

“Organik Tarım Araştırma Enstitüsü”((Research Institute of Organic Agriculture -FİBL) 

kurulmuştur. 

Dünya’da organik tarım hızla gelişme göstermektedir. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey 

Amerika ve Japonya’da organik ürüne talep artmıştır. Organik tarımın gelişimine 2010 yılı 

sonu itibariyle bakıldığında dünya’da organik tarım alanı 37.04milyon hektardır. Bu alanın 

dağılımına bakıldığında %33 Okyanusya’da, %27’siAvrupa, %23’ü Latin Amerika, 

%7’siAsya, %7’si Kuzey Amerika ve %3’ü Afrika’da bulunmaktadır. AB ülkeleri içerisinde 

en fazla ekolojik ürün ekiliş alanına sahip ülkeler 1.5milyon hektar ile İspanya ilk sırada yer 

almakta olup, sırasıyla İtalya ve Almanya izlemektedir. 2008-2009 döneminde tüm dünyada 

organik tarım alanını en fazla artıran ülkeler Arjantin ve Türkiye’dir (Willer ve Kilcher, 

2011). 

Ayrıca, tüm dünyada organik gıda ve içecek piyasası gelişmeye devam etmektedir. 

2010 yılı başı itibariyle dünya organik tarım ticaretine ve iç pazar tüketimine konu olan değer 

59 milyar dolardır. Bu değerin % 45’i Amerika Birleşik Devletleri tarafından 

gerçekleştirilirken, bunu Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, İtalya izlemektedir.  

Dünyada kişi başına en çok ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Danimarka, 

Lüksenburg, İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa gelmektedir. 

Organik tarıma yönelik desteklerin Avrupa’da 1960’larda başladığı görülmektedir. 

Bugün tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, Tarım-Çevre Programı kapsamında (EC 

Regulation 2078/92) ekolojik ürün üreten çiftçilere, devlet tarafından doğrudan destek 

verilmektedir. 
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2.2. Türkiye’de Organik Tarım 

Türkiye’de organik üretimi başlatan önemli nedenlerden birisi geleneksel ürünlerin 

Avrupa organik pazarında talep edilmesi olmuştur. Organik olarak yetiştirilen ilk ürünler kuru 

incir ve üzümdür. Ürün yelpazesi daha sonraki yıllarda kuru kayısı, fındık ve pamukla 

genişlemiştir. İlk resmi organik tarım hareketi 1992 yılında “Ekolojik Tarım Organizasyonu 

Derneği”nin kurulmasıyla başlamıştır. Başta ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatlarına 

uygun olarak yapılan üretim, 1991 yılından sonra bitkisel üretimde, 1999 yılından sonrada 

hayvansal üretimde2092/91 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü esas alınarak yapılmıştır. 

1990’lı yıllarda organik ürünlerin ticari olarak tüm dünyada önem kazanması ile birlikte, 

üretimden pazarlamaya kadar organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamalarını düzenleyen ulusal 

bir mevzuatın oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.  

Organik tarımın artan önemi göz önüne alınarak, tarafların görev ve sorumluluklarına 

hukuki dayanak oluşturmak üzere organik ürünlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

bir kanun tasarısı Hükümetin Acil Eylem planı içerisinde yer almış, 03 Aralık 2004 tarihli ve 

25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; organik tarımsal 

faaliyetler, kontrol ve sertifikasyon hizmetleri yasal dayanağa kavuşturulmuş, kuralları ihlal 

edenlere cezai hükümler getirilmiş, ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonların organik 

tarımla ilgili yayın yapmaları sağlanmıştır. Bu Kanuna dayalı olarak hazırlanan “Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ise,2005 yılında yürürlüğe girmiştir 

(Anonim 2012).  

İhracata yönelik talepler doğrultusunda kuru üzüm ve kuru incir gibi geleneksel 

ürünler ile başlayan organik tarım, yıllar itibariyle önemli gelişmeler göstermiştir. Sekiz ürün 

ile başlayan organik tarım faaliyeti son yıllarda 200 ürünü geçmiştir. 2011 yılı itibariyle 

ortalama 42 bin üretici tarafından,  442 bin ha kültüre alınan alan ve 172 bin ha doğadan 

toplama alanı olmak üzere toplam 614 bin ha alanda, 1milyon 659bin ton civarında organik 

üretim yapılmaktadır. Benzer gelişme organik tarımda üretim yapan, ürün işleyen, pazarlayan 

firma sayılarında da görülmektedir. Bu kapsamda, organik tarımsal üretim verileri Tablo 

1,2,3’te verilmiştir. 

Tablo 1. Yıllar itibariyle organik tarımsal üretim göstergeleri (Geçiş süreci dâhil) (GTHB, 

OTBİS 2012) 

Yıllar Ürün Sayısı Üretici 

Sayısı 

Üretim Alanı (ha) Üretim 

Miktarı (ton) 

2003 179 14.798 113.621 323.981 

2004 174 12.806 209.573 378.803 

2005 207 14.401 203.811 421.934 

2006 203 14.256 192.789 458.095 

2007 201 16.276 174.283 568.128 

2008 247 14.926 166.883 530.225 

2009 212 35.565 501.641 983.715 

2010 216 42.097 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 614.618 1.659.543 
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Tablo 2. Yıllar itibariyle organik ve geçiş sürecinde yer alan hayvancılık göstergeleri (GTHB, 

OTBİS 2012) 

Yıllar Üretici Sayısı Büyük Baş 

(baş) 

Küçük Baş 

(adet) 

Kanatlı Sayısı 

(adet) 

2005 6 1953 10.066 890 

2006 12 2400 11.002 5.894 

2007 27 4497 16.711 22.247 

2008 37 4578 12.180 22.428 

2009 150 7207 16.374 111.760 

2010 174 37.432 21.454 342.329 

2011 225 12.162 33.818 431.754 

 

Tablo 3. Yıllar itibariyle organik ve geçiş sürecindeki arıcılık göstergeleri (GTHB, OTBİS 

2012) 

Yıllar Üretici Sayısı Arılı Kovan Sayısı (Adet) Üretim Miktarı (ton) 

2006 188 33.278 640,32 

2007 241 31.183 497,38 

2008 281 27.380 181,21 

2009 465 25.531 206,50 

2010 403 27.607 208,14 

2011 754 72.659 221,31 

 

Fındık ve fındık ürünleri, kuru üzüm, kayısı ve ürünleri, incir ve incir ürünleri, 

mercimek ve çeşitleri ile pamuk ve tekstil ürünleri, başlıca ihraç edilen ürünler arasında yer 

almaktadır. İhracat yapılan ülke sayısı yaklaşık 13 civarında olup, Avrupa Birliği ülkeleri ilk 

sırada yer almaktadır. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Rusya Federasyonu diğer 

önemli ihraç pazarlarını oluşturmaktadır. Türkiye’nin dünya organik ürün ticaretindeki payı 

oldukça düşüktür. Yıllara göre değişmekle birlikte, 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin organik 

ürün ihracat değeri Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 15.5 milyon dolar olarak 

bildirilmektedir. Gerçekte bu değerin daha yüksek olduğu ancak, organik ürünlere özgü bir 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTĠP) numarası bulunmaması ve bazı organik ürünlerin 

organik olarak kayda girmeden ihraç edilmesi nedeniyle, ihracat verilerine yansımadığı 

düşünülmektedir.  

Türkiye organik tarım ürünü ithalatı da yapmaktadır. Muhtelif reçel, marmelat, 

ayçiçeği yağı, balmumu, çikolata, kahve, soya unu ve zencefilli kurabiye olmak üzere 2011 

yılında 18 ülkeden organik ürün ithal edilmiştir.  

 

3. ORGANİK TARIM İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

3.1 Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM), tüm dünyada organik 

tarım faaliyetlerinin liderliğini yürütmektedir. 1972 yılında Paris yakınlarındaki Versailles’da 

kurulmuş olup, 108 ülkeden 700 dolayında kurulusun üyeliği bulunmaktadır (Eşiyok vd., 

2003). 
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3.2 Birleşmiş Milletler Gıda-Tarım Örgütü (FAO) 

Birlesmis Milletler Gıda-Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun 

birlikte olusturdukları Codex Alimentarius bünyesinde yer alan Gıda Etiketleme Komitesi, 

organik olarak üretilen ve etiketlenen gıda maddelerine ait standartları hazırlamaktadır. 

 

3.3 Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), gelişmekte olan ülkelerde organik gıda ve içecek 

pazarına ilişkin pazar araştırması ve kalkınma projesi uygulama faaliyetlerini yürütmektedir. 

Proje ile amaçlanan, az gelişmiş ülkeler ve diğer düşük gelirli ülkeler basta olmak üzere 

tarımsal ürünlerin ihracat performansının geliştirilmesine destek olmaktır (Çağdaş, 2003). 

 

3.4 Organik Ticaret Birliği (OTA) 

1985 yılında organik ürünlerin standartlarını korumak ve pazar payını artırmak 

amacıyla Kuzey Amerika’da kurulmuştur. Kanada, Kuzey Amerika ve Meksika’da bulunan 

organik üretici, taşıyıcı, işleyici, çiftçi birlikleri, komisyoncu, kontrolör, dağıtımcı ve 

perakendecileri kapsayan üyelerden oluşmaktadır (Türköz, 2002). 

 

4. ORGANİK TARIM ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

Dünyada organik tarımsal üretim, ister bitkisel, ister hayvansal, isterse su ürünleri 

alanında olsun tarımsal üretim fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan arz talep dengesi 

bozukluğunun giderilmesi ve dengenin sağlanması, çevrenin ve her türlü doğal kaynağın 

korunması ile organik dengenin tesisi gibi hedeflere ulaşmak açısından önemli bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Er, 2002). 

Tarımsal üretim, depolama, isleme ve paketleme aşamalarında hiçbir katkı maddesi ya 

da kimyasal madde kullanılmayan ve tüm bu aşamalarda, bağımsız kontrol firmaları 

tarafından denetlenerek, sertifikalandırılmış tüm ürünler “Organik Ürün” olarak 

değerlendirilmektedir (Elmaz vd.,2004). 

İç ve dış piyasalarda bir ürünün organik olarak satılabilmesi için “Organik Ürün 

Sertifikasına” sahip olması gerekmektedir. Kontrol ve sertifikasyon, organik tarım sisteminin 

önemli aşamalarından biridir. Sertifika sistemi, ürünlerin organik standartlara göre 

üretildiğini, islendiğini ve paketlendiğini garanti etmektedir. Sertifikalı ürün, ekimden hasada 

kadar geçen süre içinde, sertifika vermeye yetkili bağımsız bir kuruluş tarafından, önceden 

sıkı bir şekilde tespit edilmiş standartlara göre kontrol altında üretimi gerçekleştirilmiş ürünü 

ifade etmektedir. Sertifikalandırma işlemi, eğitilmiş personel tarafından belirli aralıklarla 

yapılan kontrollerle gerek çiftçi ve gerekse daha sonraki aşamalarda ürünü isleyen kişilerin 

belli standartlara uyması sonucunda yapılmaktadır. Bu tarzda yetişmiş ve etiketlenmiş ürün, 

gerçek organik ürün olarak nitelendirilmektedir. 

Organik tarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten ve pazara sunanlar, ürün 

ambalajlarında logo kullanmak mecburiyetindedirler. Bu logoları üzerinde bulundurmayan 

ürünler organik ürün olarak iç ve dış pazara sunulamamakta, reklâm ve tanıtımları 

yapılamamakta ve bu kelimeler veya kısaltmalarıyla patent için başvuruda 

bulunulamamaktadır (Bilgin ve Yıldız, 2005). 
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4.1. Organik Tarım Ürünlerinin Sertifikasyonu 

Sertifikasyon, organik tarım standartları tarafından belirlenen bütün kontrol 

yöntemlerinin uygulanması sonucunda işletmenin, ürünün ve girdinin mevzuata 

uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi işlemidir. 

Organik tarım ürünlerinin uluslararası ticarette önemi arttıkça değişik ulusal ve 

uluslararası yasal düzenlemeler yapılarak, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarının çalışma 

şekilleri belirlenmiştir (Subaşı, 2008). 

Türkiye ve Avrupa Birliği’ni organik tarım ürünleri standartlarının genel hükümleri 

açısından karşılaştırdığımızda, bu standartların sertifikasyon koşullarını belirlediği ürünler 

şöyledir; Türkiye: 10.06.2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış “Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, işlenmemiş zirai ürünler 

veya doğal alanlardan toplanan bitkisel ürünler, kültür mantarı, beslenen hayvanlar (tavşan, 

deve kuşu hariç), su ürünleri, arıcılık ürünleri, şarap hariç gıda amaçlı islenen bitkisel ürünler, 

hayvan yemi. 

 

Avrupa Birliği: 2092/91 Sayılı Organik Tarım Mevzuatı uyarınca, işlenmemiş zirai ürünler 

veya doğal alanlardan toplanan bitkisel ürünler, kültür mantarı, beslenen hayvanlar (balık, 

tavsan, deve kuşu hariç), arıcılık ürünleri, şarap hariç gıda amaçlı islenen bitkisel ürünler, 

hayvan yemi. Su ürünleri Avrupa Birliği de dâhil olmak üzere NOP (ABD Ulusal Organik 

Programı) ve JAS (Japonya Organik Tarım Standardında) standartlarında yer almamaktadır 

(Avcı, 2007). 

 

4.2. Organik Tarım Ürünlerinin islenmesi ve Ambalajlanması 

4.2.1. Türkiye 

Organik ürünün islenmesi esnasında, organik ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmayan 

ürünlerle karışma ya da bulaşmasını önleyecek ve ürünün organik niteliğini koruyacak gerekli 

tedbirler alınır. Konvansiyonel üretimde kullanılan binalar, alet ve ekipmanlar temizlenip 

dezenfekte edildikten sonra organik üretimde kullanılır. 

Yeni hasadı yapılmış bir ürün, isleme sonrası depoda veya tüketiciler için raflarda 

yerini almadan önce mutlaka ambalajlama işleminden geçmek zorundadır. Muz gibi son 

derece nazik ürünlerin okyanusları asarak tüketici pazarlarına ulaşıncaya kadar, %3-5 gibi 

düşük fire oranlarında tutulabilmesindeki en büyük etkenin ambalaj olduğu unutulmamalıdır. 

Organik tarım ürünlerinin ambalajlama süreci, bu ürünlerin yapısıyla uyum 

göstermelidir. Organik tarım metoduyla üretilen bitkisel, hayvansal ve su ürünleriyle ilgili 

organik girdiler hammadde, yarı ve /veya mamul madde biçiminde ambalajlanırken organik 

ürün niteliğinin bozulmamasına dikkat edilmelidir (Türk, 2006). 

Gerek toptancılara yönelik büyük ambalajlarda, gerekse nihai tüketicilere yönelik 

küçük ambalajlarda, içinde bulunan ürünün organik ürün olduğunu ifade eden yazı ve işaretler 

bulunmalıdır. 

 

4.2.2 Avrupa Birliği 

Koruyucu önlemlere ilişkin açık bir gereksinim yoktur. Rodentisitler bina dışında 

kullanılabilir ancak içinde kullanılamaz. Listelenmemiş ürün kullanılması durumunda bu 

durumla ilgili bir prosedür yoktur. Eğer ünitede konvansiyonel ürünlerde işleniyorsa, organik 
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isleme öncesi tesisin temizlendiği dökümante edilmelidir. Temizlik işlemlerinin etkinliği 

kontrol edilir ve kayıt altına alınır (Avcı, 2007). 

 

4.3 Organik Tarım Ürünlerinin Etiketlenmesi 

4.3.1 Türkiye 

Organik ürün etiketinde ürünün adı ve açıkça ürünün organik ürün olduğu, ürünün 

hasat yılı ve hangi firmaya ait olduğu, bu yönetmelik ve eklerine uygun olarak üretilmiş ve 

satın alınmış olduğu belirtilmelidir. Etikette organik ürün logosu, kontrol ve sertifikasyon 

kurulusunun adı, logosu ve sertifika numarası ile kontrol ve sertifikasyon kurulusunun komite 

tarafından verilmiş kod numarası bulunmalıdır. Ayrıca organik ürün içeriği tam liste halinde 

etikette yer almalı, ürününün üretim yeri, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir (Türk, 

2006). 

 

4.3.2 Avrupa Birliği 

Organik ibaresinin, bir ürünün satısı ile ilgili belgelerde yer alabilmesi için o ürün en 

az %95 oranında zirai kaynaklı ve organik olan girdi ihtiva etmelidir (5.3. madde).  

AB Yönetmeliğine göre etikette bulunması gereken diğer bilgiler: Ürün adı, 

üretici/son işleyici/perakendeci, kontrol organının kod numarası veya üçüncü ülkelerdeki 

kontrol organıdır (ithal ürünler). Bunun yanında tüm ürünler gıda ürünlerinin etiketlenmesine 

ilişkin tüm ulusal kurallara da uygun olmalıdır. Organik, eco- veya bio ifadeleri kullanılabilir 

(Avcı, 2007). 

 

4.4 Organik Tarım Ürünlerinin Depolanması 

4.4.1 Türkiye 

Organik tarım metodunda hasat ve depolama işlemlerine kendine özgü yöntemler ile 

yapılmaktadır. Organik tarım ürünlerinin, konvansiyonel olan ürünlerle aynı depoda 

saklanmaması ve bir arada taşınmaması gerekir. Aynı tezgâhta organik tarım ürünleri ile diğer 

ürünlerin bir arada bulunmaması gerekir, çünkü organik olmayan ürünlerden kimyasalların 

bulaşma riski bulunmaktadır. Organik tarım ürünlerinin depolandığı alanlarda kullanılan 

yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar da bulaşma riski göz önünde 

bulundurularak seçilmelidir. Organik tarım ürünleri depolanırken, ürünün organik özelliğini 

kaybettirecek hiçbir ilaç ya da sentetik kimyasal kullanılamaz (Marangoz, 2008). 

 

4.4.2 Avrupa Birliği 

Eğer bir müteşebbis organik ve konvansiyonel ürünleri aynı birimde isliyorsa 

depolama alanlarını kesin olarak ayrılmalıdır. Ayrı depolar kullanılmasına imkân olmayan 

durumlarda karışma ve bulaşmayı önleyecek ve net tanımlanabilecek şekilde depolama 

yapılmalıdır. Bu konuda her iki standardın hükümleri temelde aynıdır. Ülkemiz standardı 

koşulları daha net açıklamaktadır (Avcı, 2007). 

 

5. ORGANİK TARIM MEVZUATINA BAKIŞ 

5.1. Türkiye’de Organik Tarım Mevzuatı 

Türkiye’de organik bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, islenmesi ve pazarlanması 

18 Aralık 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin 
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Organik Metotlarla Üretilmesine ilişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenmiş olup, söz 

konusu yönetmelik, 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” ile yeniden düzenlenmistir. 

Bahse konu yönetmelik 22.08.2003 tarih ve 25207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik” ile revize edilmiştir. Organik Tarım Kanunu 2004 yılı Aralık ayında 

yürürlüğe girmiştir (Koç, 2007). 

Türkiye’de organik tarımın gelişimini üç ayrı dönemde incelemek mümkündür. Birinci 

döneme ilişkin (1984–1993) herhangi bir ulusal hukuki düzenleme bulunmamaktadır. 

Yönetmelik düzeyinde bir takım yasal düzenlemeler ikinci dönemde (1994–2002) 

gerçekleştirilmiş ve organik tarım faaliyetleri bir takım “komiteler” vasıtasıyla yürütülmüştür. 

Üçüncü dönemde ise (2003), organik tarım sektöründeki faaliyetlerinin tam bir yasal 

dayanağa kavuşturulması amacıyla 03 Aralık 2004’de Organik Tarım Kanunu yayımlanmış 

ve ardından 2092/91 sayılı Organik Tarım AB Konsey Tüzüğü ile büyük oranda uyumlu olan 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik 10 Haziran 2005’de 

yürürlüğe girmiştir. 

 

6. DAĞITIM KANALLARI 

Ürünler, üretimlerinden itibaren son tüketiciye ulaşıncaya kadar isleme, depolama, 

paketleme, elden ele geçme gibi değişik işlemlerden geçmektedir. Ürünlerimizin geçmiş 

olduğu bu yollar ve yerler toplu olarak “dağıtım kanalları” olarak adlandırılmaktadır.  

Pazarlama karması elemanlarından dağıtım kanalları, organik tarım ürünleri için bir 

diğer önemli unsur olarak yerini almaktadır. Özellikle perakende zincirleri Dünya’da organik 

tarım ürünlerin pazarlamasında büyük öneme sahiptir. Organik tarım ürünlerine yönelik talep 

artısı, alternatif dağıtım kanalları arayışını beraberinde getirmiştir. Süper/hiper marketler, 

özelleşmiş dükkânlar, doğal ürün satıcısı süper marketler ve doğrudan üretici bahçesinde satış 

işlemleri organik tarım ürünleri için dağıtım kanallarını ifade etmektedir. Ayrıca son 

dönemlerde organik tarım ürünlerinin dağıtım kanalları arasına elektronik ticaretin de 

katıldığını söylemek yerinde olacaktır. 

 

7. TÜKETİCİ TERCİHLERİ 

Uzun yıllardır Almanya pazarında yer edinmiş organik ürünlere yönelik tüketici 

tercihlerine ilişkin birçok çalışma ortaya konmuştur. 1995’te Sinus Enstitüsünde yapılan 

araştırmaya göre tüketicilerin % 77’sinin orta ve üst sosyal gruplardan geldiğini ortaya 

çıkarmıştır. BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren) tarafından 1996’da yapılan bir 

başka araştırmada ise organik gıda tüketicilerinin ortalamadan yüksek bir eğitim seviyesine 

sahip oldukları, ancak gelir seviyelerinin ortalamanın altında olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu, Euro’ya geçisin pahalılığa neden olduğu, gıda 

güvenliği ile ilgili sorunlar ile ekonomik durgunluğun organik gıda pazarını da etkilemiş 

olduğu belirlenmiştir.  

 

8. SONUÇ 

Artan dünya nüfusuna karsın doğal kaynakların hızla kirlenip, tükenmesi, dikkatleri 

ekosistemin özelliklerini ortadan kaldıran, genetik çeşitliliği azaltan geleneksel tarımdan, 
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doğal dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı ve doğadaki canlıların sürekliliğini 

sağlayan, bununla birlikte doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanımına dayanan organik 

tarım sistemine yöneltmektedir. 

Dünya genelinde, özellikle gelişmiş toplumlarda her geçen gün daha fazla kabul gören 

organik tarım ürünleri, hayatımızın her alanında yerini almaya başlamıştır. Önümüzdeki 

dönemde tüketici bilincinin artışına paralel olarak organik tarım ürünlerin kullanımı, 

dolayısıyla üretim ve ticaretinin daha da artacağı düşünülmektedir. 

Organik tarımda, yetiştirilecek ürünlerin yerli çeşit olması, bulunduğu bölgenin iklim 

ve toprağı ile uyum göstermesi son derece önemlidir. Türkiye zengin florasıyla çok sayıda 

tarımsal üründe yerel ırklarıyla yetiştiricilik faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye bu özelliği ile 

organik tarım üretiminde yüksek rekabet gücünü ortaya koymaktadır. 

Tüm bu yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı organik tarım ürünlerinin 

güvenilirliğinin önemini bir derece daha da ileriye götürmektedir. 

Organik tarım ile ilgili gerekli temel mevzuatların bilinmesi ve uygulanması hem 

üretici hem de tüketici bazında ürün satışı ve gıda güvenliği sorununu büyük ölçüde ortadan 

kaldırabilen bir durum olmakla birlikte ister istemez aklımıza şu soruyu da getirebilmektedir. 

“En güçlü savunduklarımız en az bildiklerimiz mi yoksa bilgi kuşkuyu mu besler? 

sorularıdır.  

Bunun yanında “Denetimin en doğrusu bilinçli tüketici tarafından 

gerçekleştirilenlerdir” şeklinde ifadeler de söz konusudur. Bu ve bunlara benzer konular 

uzadıkça uzayabilmektedir. 

Sonuçta bir mevzuat var, kendine özgü yöntemleri, girdileri, kuralları, kurumları var. 

Yani üretiminizi bu çerçevede yapıp belgelendiriyorsanız (Ürün Sertifikası), ürününüz 

‘Organik’ statüsündedir. Yani bir ürün organik olabilir. Hatta diyelim ki üretici ve tüketici 

arasında güven ilişkisi var ya da bu güveni sağlayacak sivil mekanizmalar kooperatifler, 

dernekler arası bir iradi mekanizma ortaya çıkmış. Bu tür güvene veya örgütsel denetim 

mekanizmalarının dayanan üretime ‘Sosyal Sertifikasyon’ denmektedir. Üreticiden son 

tüketiciye dek farkındalığı yüksek, iletişimi güçlü, bilgili ve hakkını arayan pozisyonda olmak 

koşulunun olması gerektiğine inanan kişilerin sayısı da az değildir. Sosyal sertifikasyon ile 

üretim yapılabilir ancak bu ürünler ticari olarak genel organik ürün pazarına giremez ve 

organik ürün etiketi ile satılamaz kanaati oluşturmaktadır. 
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Özet 

Tüketicilerin çevreyi koruma duyarlılığı ve sağlıklı gıda tüketimi bilincinin giderek artması, 

günümüzde zeytin üretiminde önde gelen ülkelerde organik zeytinyağı üretimini arttıran yaklaşımların önem 

kazanmasına ve ulusal politikalarca da desteklenmesine neden olmuştur. Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve 

sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir Akdeniz 

tipi beslenmenin önemli bir parçası olan zeytin ve zeytinyağı, lezzetinin yanında önemli bir besin kaynağı 

olmasının yanısıra sağlıklı uzun bir yaşamla özdeşleştirilmiştir. Zeytin meyvesinin bileşiminde bulunan 

biyoaktif bileşiklerin damar genişletici, tansiyon düşürücü, anti-romatizmal, diüretik, kan şekerini düşürücü ve 

kolesterol düşürücü gibi sağlık üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Zeytinyağı ise, yüksek miktarda tekli 

doymamış yağ asidi (oleik asit), antioksidan bileşikleri, polifenolleri ve yağda eriyen vitaminleri 

içermektedir.Değerli bir hammadde olan zeytini, zeytinyağına işlerken verimin ve kalitenin arttırılması 

kaçınılmazdır. Organik tarım uygulamaları beraberinde ekosistemle uyumlu ilaçlar ile yetiştirilen zeytinlerin, 

uygun zamanda hasat edilerek, etkili teknoloji ile doğru zamanda işlenmesi ve uygun koşullarda depolanması ile 

kalite kayıplarının önüne geçilmesini öngörmektedir. Bu derlemede, organik zeytinyağı üretiminin önemi 

değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Zeytinyağı, organik tarım, fenolik bileşen, beslenme. 

ORGANIC OLIVE OIL AND ITS IMPORTANCE 

 
Abstract 

Nowadays, environmental control Sensitivity and healthy nutrition conscious of customers caused 

organic olive oil production to gaining importance and supporting by national policies in leading olive cultivated 

countries. Turkey is one of the outstanding countries in cultivating olive and producing olive oil with its 

geographical position and mediterranean climate properties. As an important part of Mediterranean style diet, 

olive and olive oil has identified with longevity alongside its taste and nutritional value. Bioactive components 

of olive fruit have positive effects on human health such as vasedilator, antirheumatismal, chlorothiazide, 

diuretic, cholesterol lowering and hypoglycemic. As for Olive oil contains high amount of monounsaturated 

fatty acids (eg. oleic acid), antioxidative components, polyphenols and fat soluble vitamins. During the olive oil 

process increase in yield and quality is inevitable. Together with organic agricultural practices, preventing 

quality loss of cultivating olives is envisaged with ecosystem compatible pesticides, harvesting at the right time, 

processing with efficient technology and at the right time, storing in suitable conditions. In this review, 

importance of organic olive oil production will be evaluated.  

Key Words: Olive oil, organic agriculture, phenolic components, nutrition 

GİRİŞ 

Hayat ağacı olarak da bilinen zeytin ağacı, Romalılara ve Yunan mitolojisine kadar 

uzanan bir tarihi geçmişe sahiptir. Oleaceae familyasına dahil olan zeytinin (Olea europaea 

L.) anavatanı Doğu Akdeniz’dir. Ülkemizde ise Hatay’dan Marmara’ya kadar uzanan geniş 

sınırlar içerisinde yetiştirilmektedir (Waterman ve Lockwood, 2007). Yaklaşık % 33 oranında 

yağ içeren meyvesi; beslenmede önemli bir yere sahiptir. Meyve içeriğinde büyük oranla su 

ve yağın yanı sıra protein, selüloz, şeker, mineral maddeler, fenolik bileşikler ve tokoferoller 

yer almakta; bu içerik olgunluk derecesi, yetiştirildiği bölge ve çeşide göre değişmektedir 

(Vinha ve ark., 2005). Üretimin bir kısmı sofralık olarak tüketilirken, özellikle ağaç üzerinde 

yağlanan, yağ oranı yüksek zeytinler zeytinyağı üretiminde değerlendirilmektedir. Elde 

edilen zeytinyağı, içeriği ve yağ asidi bileşimi nedeniyle biyolojik değeri ve biyoyararlılığı 

bakımından diğer yemeklik yağlardan üstün özellik göstermektedir (Anonim, 2007). 

mailto:elifyildzz@gmail.com
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Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesinden edilen,  mükemmel bir besleyici, duyusal, 

fonksiyonel kaliteye sahip hakiki “meyve suyudur” (Matos ve ark., 2007). Devlet İstatistik 

Enstitüsü’nün verilerine göre yurdumuzda, tarım alanlarının yaklaşık %3’ü zeytinlik alan 

olup; 140 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır (Uysal ve Pınar 2006). Üretilen zeytinlerin ise 

%80’i yağlık üretim için değerlendirilirken ülke olarak dünya genelinde, %6’lık pay ile 4. 

sırada yer almaktayız (Demirok ve ark., 2008). 

 

Zeytinyağı Bileşenleri, Beslenmedeki Önemi 

Zeytinyağı üretiminde aşamalar; meyveyi tipine ve ağırlığına göre kısaca 

sınıflandırma, yıkama, öğütme, malaksasyon, seperasyon, filtrasyon basamaklarından 

oluşmaktadır (Fikri Hoca’nın Kitabı). Türkiye’de gıda olarak tüketime uygun olan 

zeytinyağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, depolama, 

taşıma ve pazarlanması, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesini Ulusal 

Gıda Kodeksi Komisyonu kapsamında Katı ve Sıvı Yağlar İhtisas Alt Komisyonu’nun bir 

çalışma grubu olan Zeytinyağı Komisyonu tarafından hazırlanan 03.08.2007 tarih ve 26602 

sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Prina Yağı Tebliği 

hükümlerince sağlanmaktadır (Anonim 2007). 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve AB standartlarına göre serbest yağ asitliği 

derecelerine göre zeytinyağları; sızma zeytinyağı, rafine zeytinyağı, zeytinyağı, ve prina 

zeytinyağı şeklinde sınıflandırmaktadır. Sızma zeytinyağı zeytin meyvesinden soğuk 

presleme gibi mekanik yöntemlerle herhangi farklı işleme tabi tutulmadan elde edilmekte; 

asitlik derecesine göre; maksimum 1.0 g/100 g yağ asitliğe sahip zeytinyağı ekstra sızma 

(Extra virgin) zeytinyağı, maksimum 2.0 g/100 g yağ asitliğe sahip zeytinyağı sızma (Virgin) 

zeytinyağı ve maksimum 3.3 g/100 g yağ asitliğe sahip zeytinyağı natürel (Doğal) zeytinyağı 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. Asitlik arttıkça, 3.0 değerini aştığında ise fenolik bileşikler 

gibi önemli bileşenlerin azaldığı, etkilerinin kaybolduğu belirlenmiştir (Lastra ve ark. 2001; 

Gimeno ve ark. 2002). Zeytinyağının bileşimi; yağ asitleri ve trigliseritler olmak üzere temel 

bileşenler ve fenolik maddeler, steroller, fosfatitler ve pigmentler ile tat ve koku maddeleri 

gibi diğer bileşenlerden oluşmaktadır (Bıyıklı, 2009). Tablo 1’de zeytinyağı bileşenleri 

verilmiştir (Granados-Principal ve ark., 2010). 

Son yıllarda Akdeniz diyetine olan ilginin artması ve tüketicilerin daha az işlenmiş 

ürünleri tercih etme eğilimleri, Akdeniz ülkelerinde yaşamayan insanlarda da zeytinyağı 

tüketimini arttırmıştır (Kayahan ve Tekin 2006). 

Zeytinyağının hazmedilebilirliği yüksek olup yapısındaki esansiyel yağ asitleri, yağda 

çözünebilen A, D, E vitaminleri ve pekçok antioksidatif bileşence mucizevi bir gıdadır 

(Dıraman, 2006). Yapılan çalışmalar, zeytinyağı fenolik içeriğinin özellikle hidroksitirozol ve 

türevlerinin günlük alımını sağlaması ile kardiovasküler hastalıklar ve kanser üzerinde 

yoğunlaşmış olup, sonuçlar zeytinyağındaki fenolik bileşiklerin insan sağlığı üzerinde olumlu 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Boskou, 2006). Zeytinyağının major bileşenleri ele 

alındığında; tek bir doymamış bağa sahip olan oleik asit, oksidasyona daha az yatkın 

olduğundan, yüksek içeriği zeytinyağının antioksidan etkisine, yüksek stabilite ve uzun raf 

ömrüne katkıda bulunmaktadır (Owen ve ark., 2000).  Zeytin meyvesinde ve yağında bulunan 

fenolik bileşikler bileşenler; fenolik asitler, fenolik alkoller, flavonoidler, sekoiridoidler ve 

lignanlar olarak ele alınmaktadır (Artajo ve ark., 2006; Blekas ve ark., 2002; Ryan ve ark., 
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2002; Servili ve Montedoro 2002). Fenolik asitlerden başlıcaları, kafeik asit, p-kumarik asit, 

o-kumarik asit, sinamik asit, ferulik asit, benzoik asit, gallik asit, vanilik asit, sirinjik asit, 

sinapik asit ve protokateşik asit (Ryan ve Robards, 1998). iken flavonoidlerin apigenin ve 

luteolindir (Servili ve ark., 1999). 

 

Tablo 1: Zeytinyağında bulunan major ve minör bileşen fraksiyonlar ve alt bileşenleri  

Majör Bileşenler 

(Sabunlaşabilir 

fraksiyon) 

Minör Bileşenler  

(Sabunlaşmayan fraksiyon) 

Oleik asit,  

Palmitik asit,  

Linoleik asit,  

Stearik asit,  

Palmitoleik asit,  

Linolenik asit,  

Miristik asit 

 

1. Gliserit olmayan esterler ve mumlar  

2. Alifatik alkoller  

3. Triterpen alkoller: eritrodiol ve uvaol  

4. Steroller: β-sitosterol, kampesterol, stigmasterol, vd.  

5. Hidrokarbonlar: skualen, uçucu hidrokarbonlar (fenantren, piren, 

florantren), karotenoidler (β-karoten ve likopen)  

6. Pigmentler: klorofiller ve feofitinler (a ve b)  

7. Uçucu bileşikler  

8. Fenolik bileşikler:  

a) Lipofilik: Tokoferoller ve tokotriendler (α, β, γ ve δ)  

b) Hidrofilik: Fenolik asitler; benzoik, gallik, vanilik asit gibi benzoik; 

sinnamik, kafeik, kumarik asit vb. sinnamik türler  

Fenolik alkoller; hidroksitirozol, tirozol ve glikozidleri  

Sekoiridoidler; oleuropein ve aglikonu, ligstroside aglikon, hidroksitirozol 

ve tirozol ile ilişkili dekarboksimetil elenolik asidin dialdehidik formu  

Lignanlar; 1-pinorezinol ve 1-asetoksipinorezinol  

Flavonoidler: apigenin, luteolin  

 

Menendez ve arkadaşları (Menendez ve ark., 2005) tarafından yapılan in vitro 

çalışmalar, meme kanseri hücre dizilerinde oleik asitin etkisini incelemiş, sonuçlar oleik asitin 

kemoproflaktik olarak cesaret verici etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca zeytin 

içeriğinde bulunan fenolik bileşikler, zeytin ve yağının yapısal ve duyusal özellikleri ile yağın 

oksidasyon stabilitesi üzerinde etkilidir (Uccella, 2001) Özellikle E vitamininin  aktif formu 

olarak bilinen α-tokoferol ise oksidatif bozulmaya karşı oldukça dirençlidir (Tripoli ve ark., 

2005).  

Zeytinin kalitesi ve içeriği üzerine çeşit, yetişme şartları, gübreleme, sulama, zararlılar 

ile mücadele ve hasat yöntemleride oldukça etkili olup (Servili ve Montedoro 2002), buna 

bağlı olarak zeytin yağının kalitesini de etkilemektedir. Ürüne işlenirken hammaddenin doğru 

bir şekilde işlenmesinin yanı sıra, hammaddenin yetiştirilmesinde etkili olan koşullar da iyi 

bir ürün eldesi konusunda önem kazamaktadır. 

ORGANİK TARIM VE ZEYTİNYAĞI 

Sağlıklı ve yüksek kaliteli gıda üretimini hedefleyen, doğa ile dost bir tarım sistemi 

olan organik tarım, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

tarafından kabul edilmiş, üretimde kimyasal girdi kullanmadan,üretimden tüketime kadar her 

aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilir (Anonim, 2010; CAC, 1999). 

Yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik mühendisliğin, yapay gübrelerin, böcek ilaçlarının, 

yabani ot ve mantar öldürücü ilaçlarının, büyüme hormonlarının, antibiyotiklerin, 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

256 

 

koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin 

kullanılmadığı bitkisel ve hayvansal gıdalar organik gıdalar olarak isimlendirilir. “Organik” 

ise kelime anlamı olarak sadece gıdanın kendisini nitelemekle kalmayıp, aynı zamanda nasıl 

üretildiğine de ifade eden bir terimdir (Erişli ve ark. 1996, Anonim, 2010; Türközü ve 

Karabudak 2014) 

Organik ürünün sertifikasyon sürecinde prosedür; kontrol ve sertifikasyon olarak iki 

aşamada ele alınmaktadır. İşlemler müteşebbisin (Çiftçi, işleyici, paketleyici, pazarlayıcı, vb.)  

faaliyetler ve projenin tam anlamıyla tarif edildiği bilgi ve belgelerle sertfikasyon kuruluşuna 

başvur işlemi ile başlamaktadır. Fiziki kontrollerin yapılması, kontrol sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile, sertifikasyon işlemi tamamlanmaktadır. Sertifikasyon firması ve 

müteşebbis arasında; 

 Organik üretim standartlarına uyulacağına, 

 Tüm organik ve eğer varsa konvansiyonel üretim birimlerinin haberli ve habersiz 

kontrol edileceğine, 

 Kalıntı analizleri için gerektiğinde örnek alınacağına, 

 Tüm üretim yerleri, muhasabe ve ilgili tüm kayıt ve dökumanlara kontrolörün 

erişmesini sağlanacağına, 

 Organik kurallara uygunsuzluk durumunda yaptırım uygulanacağını ve ilave 

kontrollerin yürütüleceğine dair sözleşme imzalanır. Müteşebbisin yılda en az bir kez 

kontrolden geçeceği yönetmelikle belirlenmiş olup, habersiz kontroller de 

yapılabilecektir. Kontroller; tarımsal üretim birimleri, hasat  ve sonraki işlemler, depolama, 

taşıma, proses, ambalajlama ve satış aşamalarında gerçekleştirilmektedir. 

Organik gıdaların üretim ilkeleri; çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuat ve 

yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu yasal düzenlemeler ile organik gıdaların güvenilirliğini 

sağlamak amaçlanmıştır. Güvenilirliği ve besleyici değeri nedeniyle organik gıdalara olan 

talep oldukça fazladır (Türközü ve Karabudak 2014).  

Organik gıdalar konusundan pek çok çalışma yapılmaktadır. Örneğin A.B.D.’inde 

pestisit kalıntılarının incelendiği bir çalışmada, 20 farklı ürün grubunda, 1291’i organik ürün 

olan 94 bin ürün incelenmiştir. Organik ürünlerin %23’ünde, diğer ürünlerin ise %73’ünde 

pestisit kalıntısına rastlanmış olup, miktarın organik ürünlerden 6 kat daha fazla olduğu 

belirlenmiştir (Baker ve ark., 2002) Mısır, çilek ve ahududu üzerinde yapılan bir çalışmada 

ise organik gıdaların antioksidanların diğer gıdalara göre daha yüksek seviyelerde antioksidan 

kapasiteye sahip olduğu belirlenmiştir (Asami ve ark., 2003). Ayrıca, organik gıdaların;  

diğer gıdalara göre ağır metal içeriğinin daha az olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir 

(Vrček ve ark., 2014). Yetiştirilmenin ötesinde, organik gıdalarn depolama sürelerinin daha 

iyi olduğu, raf ömrünün daha uzun olduğu, bununla beraber lezzetinin de daha iyi olduğu 

belirlenmiş, bu nitelikler daha düşük nitrat seviyesi ile ilişkilendirilmiştir (Theuer, 2013). 

 

SONUÇ 

Değerli bir gıda olan zeytinyağının, organik tarım uygulamalarına göre üretilip, 

tüketime sunulması zeytinyağını daha yararlı ve değerli hale getireceği düşünülmektedir. 

Pestisit ve kalıntı miktarı düşük, doğru tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş zeytinlerden, 

kimyasal uygulamadan uzak ürünler yetiştirilecektir. Tüm bu uygulamalar, zeytinyağının 
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besleyici değeri ve yararlılığının artışını sağlanacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmada, bazı burçak (Vicia ervilia L.) hatlarının farklı sıcaklıklarda çimlenme ve çıkış oranlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede materyal olarak 13 adet burçak hattı kullanılmıştır. Burçak tohumları dört 

farklı sıcaklıkta (5 
0
C, 15 

0
C, 25 

0
C ve 35 

0
C) çimlenme ve çıkış testlerine tabi tutulmuştur. Hatlar çimlenme 

oranı ve hızı ile çıkış oranı ve hızı bakımından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; en iyi çimlenme 

oranları 5 
0
C, 15 

0
C ve 25 

0
C’de çimlendirilen burçak tohumlarından elde edilmiştir. Bu sıcaklıklarda en yüksek 

çimlenme oranı istatistiksel olarak aynı grupta yer alan IFVE248-SEL 2785, HAT-9, HAT -17, HAT- 14 ve 

IFVE 2920 SEL hatlarından elde edilmiştir. En iyi çıkış oranları 15 
0
C ve 25 

0
C sıcaklıklarda elde edilmiştir. Bu 

sıcaklıklarda en yüksek çıkış oranı istatistiksel olarak aynı grupta yer alan IFVE248-SEL 2785, HAT- 14, 

IFVE973-SEL 2795, IFVE 2920 SEL 2801, IFVE 3977- SEL 2802, IFVE 3351-SEL 2804, Yerel Lice ve HAT-3 

hatlarından elde edilmiştir. Sıcaklık arttıkça çimlenme ve çıkış hızının doğru orantılı bir şekilde arttığı tespit 

edilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Burçak, çimlenme, çıkış, sıcaklık 

DETERMINATION OF GERMINATION AND EMERGENCE 

PERFORMANCES OF SOMEBİTTER VETCH LINESAT DIFFERENT 

TEMPERATURES 
 

Abstract 

This study was conducted to determine rates of germination and emergence of some bitter vetch (Vicia 

ervilia L.) lines at different temperatures. As plant material, 13 bitter vetch lines were used for the experiment. 

The forage bitter vetch seeds were subjected to germination and emergence tests at four different temperatures (5 
0
C, 15 

0
C, 25 

0
C, and 35 

0
C). The lines were compared for rates and percentages of germination and emergence. 

According to the research results, the best germination rates were obtained from vetch seeds germinated at 5
0
C, 

15
0
C, and 25

0
C. At these temperatures, the highest germination and emergence rates were obtained from 

IFVE248-SEL 2785, HAT-9, HAT -17, HAT- 14 ve IFVE 2920 SEL lines falling into the same group as the 

statistical. Although similar emergence rates were obtained at all temperatures evaluated, givingthe 

highestvalues of IFVE248-SEL 2785, HAT- 14, IFVE973-SEL 2795, IFVE 2920 SEL 2801, IFVE 3977- SEL 

2802, IFVE 3351-SEL 2804, Yerel Lice ve HAT-3  lines were found to be come forward. Germination and 

emergence rates increased with increasing temperature. 

Keywords: Bitter vetch, germination, emergence, temperature 

1. GİRİŞ 

Hayvansal proteinler insanların sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için büyük bir 

öneme sahiptir. Dengeli beslenmede %40’ının hayvansal, %60’ın bitkisel içerikli gıdalar 

alınması gerekmektedir. Dünyada kişi başına günlük 70.9 g protein tüketilmekte ve bunun 

%65’i bitkisel, %35’i ise hayvansal gıdalardan temin edilmektedir. Ülkemizde ise günlük 

tüketilen protein miktarı 85.0 g olup, bunun %80’i bitkisel ve %20’si hayvansal gıdalardan 

oluşmaktadır (Sağsöz, 1996). 

Burçak bitkisi tek yıllık baklagil tane yem bitkilerinden biridir. Kurak şartlarda 

başarıyla yetiştirilir. Burçak tarımı diğer kültür bitkilerinin ekonomik olarak tarımının 
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yapılamadığı alanlarda, kireç oranı düşük topraklarda, taşlı, yamaç alanlarda 

yapılabilmektedir. Köklerinde yaşayan  Rhizobium sp. bakterilerinin yardımı ile havadaki 

serbest azotu toprağa bağlayarak toprağın verim gücünü yükseltir, buda bitkinin ekim 

nöbetindeki önemini arttırmaktadır. 

Ancak, kültüründeki güçlükler nedeniyle ekim alanı son yıllarda gittikçe azalma 

göstermiş ve ülkemizde en fazla bilinen yem bitkilerinden biri olmasına rağmen, istenilen 

özelliklere sahip bir çeşidimiz yoktur. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde çiftçilerin elinde yerel çeşit niteliğindeki populasyonlar kullanılmakta ve tarımı 

geleneksel usullerle yürütülmektedir (Serin ve ark. 1997, Ekiz 1988). Kurağa dayanıklılık 

ıslah çalışmaları ile burçak bitkisinde yüksek verimli ve ekonomik çeşitlerin geliştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Hayvan besleme problemlerinin yaygın olduğu ülkemizde yem bitkileri tarımının 

günden güne iyileşmesi, istenilen bir durumdur. Bu doğrultuda Anadolu'da eski bir tarihi olan 

burçağın daha da yaygınlaşması gerekir. Bu durum, bitkinin kurağa dayanıklılığı (Keatınge ve 

ark, 1991) nedeniyle nadas alanlarımız için de bir umut olabilir. Bu amaçla atılacak ilk adım 

değişik yörelerimize adapte olan verimli ve makinalı hasada uygun burçak çeşitlerinin ortaya 

çıkarılmasıdır. 

Bazı burçak hatlarının farklı sıcaklıklardaki çimlenme ile çıkış oranlarının tespit 

edilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmanın farklı sıcaklıklara sahip ekolojiler için uygun 

üretim materyalinin tespiti amacıyla yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir.  

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma 2015 yılının Ocak ayında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe ve 

Tarla Bitkileri laboratuvarlarında yürütülmüştür. Materyal olarak; IFVE 248-SEL 2785, IFVE 

973-SEL 2795, IFVE 2698-SEL 2798, IFVE 2920 SEL 2801, IFVE 3977- SEL 2802, IFVE 

3351-SEL 2804, D-357, YEREL LİCE, HAT-3, HAT-9, HAT-13, HAT-14 ve HAT-17 olmak 

üzere toplam 13 adet burçak kullanılmıştır. Burçak hatları GAP Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden temin edilmiştir. 

Çimlenme oranlarını belirlemek amacıyla burçak hatlarına ait tohumlar temizlenip 

iyice karıştırıldıktan sonra içinden 3 tekerrürlü olacak şekilde toplam 60 adet tohum (her 

tekerrür için 20 adet tohum) sayılmıştır. Sayılan tohumlar daha sonra içerisinde iki kat filtre 

kâğıdı olan petri kaplarına yerleştirilmiştir. Çıkış oranlarını belirlemek amacıyla da aynı 

şekilde hazırlanan 60 adet tohum (her tekerrür için 20 adet tohum) içerisinde 3:1 oranında torf 

ve perlit olan plastik kaplara (çap 7 cm, derinlik 3.5 cm) yerleştirilmiştir. 

Petri kapları ve çıkış testi için kullanılan plastik kaplar distile su ile sulanıp, 

sıcaklıkları 5 
0
C, 15 

0
C, 25 

0
C ve 35 

0
C olacak şekilde ayarlanan inkübatörlere 

yerleştirilmiştir. Çimlenme ve çıkış testleri karanlık ortamda gerçekleştirilmiştir. Çimlendirme 

ve çıkış ortamının ihtiyacına göre zaman zaman su ilavesi yapılmıştır.  Deneme süresince 

boyunca her gün çimlenen tohumlar sayılarak not edilmiş ve petrilerden uzaklaştırılmıştır. 

Çimlenmeye esas olarak kökçük ucunun çıplak gözle görülebilmesi veya kökçüğün 2 mm 

büyüklüğünde olması yeterli kabul edilmiştir.  

Günlük olarak hipokotili torf yüzeyinde görünen fideler de çıkış yapanlar olarak kabul 

edilmiştir. Tohum kaplarından üç gün boyunca çimlenme ve çıkış yapmayanlar 
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sonlandırılmak koşuluyla deneme 20 gün devam etmiştir. Çimlenme ve çıkış yapan tohum 

sayıları 100 ile çarpılıp, 20’ye bölünerek çimlenme ve çıkış oranları yüzde olarak 

belirlenmiştir. Çimlenme ve çıkış oranlarına ait çimlenme hızları Ellis ve Roberts (1980)’e 

göre aşağıdaki formül yardımıyla belirlenmiştir. 

 

 Σn (Sayımın yapıldığı gün çimlenen tohum s.) x d (Sayımın yapıldığı gün) 

Çimlenme 

Hızı = 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Σn (Toplam çimlenmiş tohum sayısı) 

 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, tesadüf parselleri deneme deseninde 

faktöriyel düzene göre 3 tekerrürlü olarak JUMP istatistiki paket programıyla analiz 

edilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre istatistiksel olarak önemli çıkan faktör 

ortalamaları LSD testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Çimlenme Oranı (%) 

Araştırmada kullanılan burçak hatlarına ait çimlenme oranları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, çimlenme oranları açısından hatlar arasında istatistiki olarak 

farklılıkların olduğu görülmektedir. En fazla çimlenme oranının %91.92 ile 15 
0
C sıcaklıkta 

ve %89.23oranı ile 25 
0
C ve %89.1 oranı ile 5 

0
C sıcaklıklarda gerçekleştiği ve bu sıcaklıktaki 

çimlenme oranlarının istatistiksel olarak aynı grupta yer aldıkları görülmektedir. Çimlenme 

oranı 35 
0
C sıcaklıkta ise %12.05 olarak belirlenmiş ve istatistiksel olarak en düşük çimlenme 

oranı bu sıcaklıkta tespit edilmiştir. En düşük çimlenme oranı 35 
0
C elde edilmesine rağmen 

D-357 hattının bu sıcaklıkta %43.33 çimlenme oranı göstererek ön plana çıktığı 

görülmektedir. Çalışılan tüm burçak hatlarının ortalamalarına bakıldığında; en yüksek 

çimlenme oranı IFVE 248-SEL 2785, IFVE 3977- SEL 2802 ve D-357 hatlarından elde 

edilmiştir. Savaş (1967), yetişme dönemi boyunca toplam sıcaklık ihtiyacının 1600 
0
C, 

tohumlarının 4-5 
0
C’de çimlendiğini, –4 

0
C’ye kadar soğuklardan zarar görmediğini fakat –7, 

-8 
0
C’ lerde zarar görebileceğini bildirilmektedir. 

Çakmakçı ve Çeçen (1996), laboratuar koşullarında adi fiğ, yem bezelyesi, mürdümük, 

burçak ve iran üçgülü türlerinin farklı sıcaklık kademelerinde (5, 10, 15, 20, 25, 
0
C) çimlenme 

ve gelişme düzeylerini saptamak amacı ile yaptıkları çalışmada, burçakta en yüksek çimlenme 

oranı % 91.3 ile 10 
0
C’de bulmuşlardır. 

 

3.2. Çimlenme Hızı (Gün) 

Araştırmada kullanılan burçak hatlarına ait çimlenme hızları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi, çimlenme hızları açısından hat ve çeşitler arasında istatistiki 

olarak farklılıkların olduğu görülmektedir.     

Çalışılan hatların çimlenme hızı 5 
0
C’de 6.30 gün olarak tespit edilmiştir. Bu değer 15 

0
C sıcaklıkta 2.58 gün, 25 

0
C sıcaklıkta 2.08 gün ve 35 

0
C sıcaklıkta ise 2.49 gün olarak tespit 

edilen hızlardan daha düşük ve istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Çalışılan tüm 

burçakların ortalamalarına bakıldığında; en yüksek çimlenme hızı YEREL LİCE çeşidi ile 

HAT-14, HAT-17 ve HAT-3 hatlarından elde edilmiştir. 
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Çizelge 1. Bazı Burçak Hatlarının Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Oranları (%) 

Çeşitler 5 
0
C 15 

0
C 25 

0
C 35 

0
C Ortalama 

IFVE 248-SEL 2785 96,6

7 

a 95,00 a-c 95,0

0 

ab 21,6

7 

a-c 77,08 A 

HAT-9 95,0

0 

a 111,6

7 

a 88,3

3 

ab 5,00 bc 75,00 AB 

HAT-13 88,3

3 

ab 83,33 bc 81,6

7 

ab 0,00 c 63,33 B-D 

HAT-14 90,0

0 

ab 98,33 ab 91,6

7 

ab 1,67 c 70,42 A-D 

HAT-17 90,0

0 

ab 98,33 ab 98,3

3 

a 0,00 c 71,67 A-C 

IFVE 973-SEL 2795 91,6

7 

ab 93,33 bc 76,6

7 

ab 31,6

7 

ab 73,33 AB 

IFVE 2698-SEL 2798 71,6

7 

b 80,00 c 86,6

7 

ab 0,00 c 59,58 D 

IFVE 2920 SEL 2801 95,0

0 

a 95,00 a-c 95,0

0 

ab 6,67 bc 72,92 AB 

IFVE 3977- SEL 2802 95,0

0 

a 93,33 bc 96,6

7 

a 20,0

0 

a-c 76,25 A 

IFVE 3351-SEL 2804 95,0

0 

a 83,33 bc 96,6

7 

a 23,3

3 

a-c 74,58 AB 

D-357 73,3

3 

b 91,67 bc 96,6

7 

a 43,3

3 

a 76,25 A 

YEREL LİCE 86,6

7 

ab 86,67 bc 66,6

7 

b 0,00 c 60,00 CD 

HAT-3 90,0

0 

ab 85,00 bc 90,0

0 

ab 3,33 c 67,08 A-D 

Ortalama 89,1

0 

A 91,92 A 89,2

3 

A 12,0

5 

B 70,58  

 

Çizelge 2. Bazı Burçak Hatlarının Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Hızları (Gün) 

Çeşitler 5 
0
C 15 

0
C 25 

0
C 35 

0
C Ortalama 

IFVE 248-SEL 

2785 

6,40 a-c 2,58 b 1,43 b 3,89 a-c 3,58 A-C 

HAT-9 6,07 bc 2,12 b 1,66 b 2,83 a-c 3,17 A-C 

HAT-13 7,21 a 3,58 a 3,02 a 0,00 c 3,45 A-C 

HAT-14 5,55 c 2,34 b 1,65 b 1,33 bc 2,72 BC 

HAT-17 6,19 bc 2,56 b 3,21 a 0,00 c 2,99 BC 

IFVE 973-SEL 

2795 

6,07 bc 2,55 b 1,50 b 4,28 ab 3,60 AB 

IFVE 2698-SEL 

2798 

6,89 ab 3,54 a 3,72 a 0,00 c 3,54 A-C 

IFVE 2920 SEL 

2801 

6,09 bc 2,27 b 1,98 b 3,33 a-c 3,42 A-C 

IFVE 3977- SEL 

2802 

6,32 a-c 2,51 b 1,66 b 5,73 a 4,05 A 

IFVE 3351-SEL 

2804 

6,09 bc 2,20 b 2,08 b 3,68 a-c 3,51 A-C 

D-357 6,72 ab 2,33 b 2,04 b 5,34 a 4,11 A 

YEREL LİCE 6,11 bc 2,49 b 1,67 b 0,00 c 2,57 C 

HAT-3 6,14 bc 2,49 b 1,46 b 2,00 a-c 3,02 BC 

Ortalama 6,30 A 2,58 B 2,08 B 2,49 B 3,36  

 

3.3. Çıkış Oranı (%) 

Araştırmada kullanılan burçak hatlarına ait çıkış oranları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi, çimlenme oranları açısından hat ve çeşitler arasında istatistiki 

olarak farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Çalışılan hatların çimlenme oranı ortalama olarak; 5 
0
C sıcaklıkta %0.13, 15 

0
C 

sıcaklıkta %70.26, 25 
0
C sıcaklıkta %65.38 ve 35 

0
C sıcaklıkta ise %0.00 olarak tespit 

edilmiştir. En yüksek çıkış oranı 15
0
C ve 25 

0
C sıcaklıklarda elde edilmiştir. Çalışılan tüm 

burçakların ortalamalarına bakıldığında; en yüksek çıkış oranı D-357, HAT-17 ve HAT-13 

hatları haricindeki diğer tüm çeşit ve hatlardan elde edilmiştir. Yüksek toprak sıcaklığı 

çıkışların kötü olmasına neden olmaktadır (Khan ve ark., 2013). 
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 Çizelge 3. Bazı Burçak Hatlarının Farklı Sıcaklıklarda Çıkış Oranları (%) 

Çeşitler 5 
0
C 15 

0
C 25 

0
C 35 

0
C Ortalama 

IFVE 248-SEL 

2785 

0,00 b 80,00 ab 71,67 ab 0,00 

 

37,91 A-C 

HAT-9 1,67 a 56,67 b 71,67 ab 0,00 

 

32,50 A-C 

HAT-13 0,00 b 71,67 ab 41,67 b 0,00 

 

28,33 C 

HAT-14 0,00 b 68,33 ab 66,67 ab 0,00 

 

33,75 A-C 

HAT-17 0,00 b 65,00 ab 48,33 b 0,00 

 

28,33 C 

IFVE 973-SEL 

2795 

0,00 b 88,33 a 76,67 ab 0,00 

 

41,25 A 

IFVE 2698-SEL 

2798 

0,00 b 78,33 ab 45,00 b 0,00 

 

30,83 A-C 

IFVE 2920 SEL 

2801 

0,00 b 78,33 ab 76,67 ab 0,00 

 

38,75 A-C 

IFVE 3977- SEL 

2802 

0,00 b 71,67 ab 86,67 a 0,00 

 

39,58 AB 

IFVE 3351-SEL 

2804 

0,00 b 71,67 ab 60,00 ab 0,00 

 

32,92 A-C 

D-357 0,00 b 51,67 b 65,00 ab 0,00 

 

29,17 BC 

YEREL LİCE 0,00 b 61,67 ab 75,00 ab 0,00 

 

34,17 A-C 

HAT-3 0,00 b 70,00 ab 65,00 ab 0,00 

 

33,75 A-C 

Ortalama 0,13 B 70,26 A 65,38 A 0,00 

 

34,01  

 

3.4. Çıkış Hızı (Gün) 

Araştırmada kullanılan burçak hatlarına ve çeşitlerine ait çıkış hızları Çizelge 4’te 

verilmiştir. Çizelge 4’te görüldüğü gibi, çıkış hızları açısından hatlar arasında istatistiki olarak 

farklılıkların olduğu görülmektedir.  

Çalışılan hatların çıkış hızı ortalama olarak; 5 
0
C sıcaklıkta 0.46 gün, 15 

0
C sıcaklıkta 

8.25 gün, 25 
0
C sıcaklıkta 5.48 gün ve 35 

0
C sıcaklıkta ise 0.00 gün olarak hesaplanmıştır. 15 

0
C sıcaklıkta elde edilen çıkış hızı oranı (8.25 gün) diğer ortalama oranlarından daha düşük ve 

istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Çalışılan tüm burçakların ortalamalarına bakıldığında; 

en yüksek çıkış hızı HAT-9, HAT-13, HAT-17, YEREL LİCE ve HAT-3 hatları dışındaki 

diğer tüm  hatlardan elde edilmiştir. Sıcaklık arttıkça çıkış hızının da sıcaklıkla doğru orantılı 

bir şekilde arttığı görülmektedir. Çıkış oranı ve çıkış hızı ile ilgili elde ettiğimiz bulgular 

Singh ve Dhaliwal (1972), Bierhuizen ve Wagenvoort (1974), Rowland ve Gusta (1977), Brar 

ve ark., (1991) ve Sivritepe (2011)’nın bulguları ile uyum içerisindedir. 

 

Çizelge 4. Bazı Burçak Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çıkış Hızları (Gün) 

Çeşitler 5 
0
C 15 

0
C 25 

0
C 35 

0
C Ortalama 

IFVE 248-SEL 

2785 

0,00 b 7,77 ab 5,72 ab 0,00  3,37 B 

HAT-9 6 a 8,54 ab 4,92 b 0,00  4,86 A 

HAT-13 0,00 b 8,18 ab 7,58 a 0,00  3,94 AB 

HAT-14 0,00 b 8,56 ab 4,99 b 0,00  3,39 B 

HAT-17 0,00 b 9,03 ab 6,62 ab 0,00  3,91 AB 

IFVE 973-SEL 

2795 

0,00 b 7,19 b 4,62 b 0,00  2,95 B 

IFVE 2698-SEL 

2798 

0,00 b 7,71 ab 6,36 ab 0,00  3,52 B 

IFVE 2920 SEL 

2801 

0,00 b 7,29 b 5,56 b 0,00  3,21 B 

IFVE 3977- SEL 

2802 

0,00 b 8,03 ab 4,83 b 0,00  3,21 B 

IFVE 3351-SEL 

2804 

0,00 b 8,63 ab 5,12 b 0,00  3,44 B 

D-357 0,00 b 7,90 ab 5,09 b 0,00  3,25 B 

YEREL LİCE 0,00 b 8,99 ab 5,12 b 0,00  3,53 AB 

HAT-3 0,00 b 9,39 a 4,75 b 0,00  3,53 AB 

Ortalama 0,46 C 8,25 A 5,48 B 0,00  3,66  



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

265 

 

4. SONUÇ 

Çalışılan burçak hatlarının çimlenme oranı açısından değerlendirdiğimizde, 5 
0
C, 15 

0
C ve 25 

0
C sıcaklıklardan en iyi çimlenme oranlarının elde edildiği görülmektedir. 5 

0
C, 15 

0
C ve 25 

0
C sıcaklıklarda IFVE 248-SEL 2785, HAT-9,  IFVE 973-SEL 2795, IFVE 2920 

SEL 2801, IFVE 3977- SEL 2802, IFVE 3351-SEL 2804 ve D-357 hatlarının istatistiksel 

olarak aynı grupta yer alarak en yüksek değerleri vermiştir. 35 
0
C sıcaklıkta ise çimlenme 

oranının düştüğü ve bu sıcaklıkta D-357 hattının en yüksek değeri verdiği tespit edilmiştir. 

Düşük sıcaklıkta (5 
0
C) çimlenme hızının düştüğü, diğer sıcaklıklarda ise çimlenme hızının 

benzer ve istatistiksel olarak aynı grupta yer aldığı görülmektedir.  

Çalışılan burçak hatlarının çıkış oranı açısından değerlendirildiğinde çıkış oranının 

tüm sıcaklıklarda benzer sonuçlar vermediği görülmektedir. Tüm sıcaklık değerlerinde IFVE 

973-SEL, IFVE 3977- SEL hatlarının istatistiksel olarak aynı grupta yer aldıkları ve en 

yüksek değerleri vererek önce çıktıkları tespit edilmiştir. Sıcaklık arttıkça çıkış oranı hızının 

da tıpkı çimlenme oranında olduğu gibi doğru orantılı bir şekilde arttığı tespit edilen sonuçlar 

arasında yer almaktadır. 
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Özet 

Organik tarım, çevreye ve insana dost, üreticiden tüketiciye kadar izlenebilirliği olan ve 

sertifikalandırılan bir üretim yöntemidir. Dünyada organik ılıman iklim meyve türleri içerisinde en fazla 

yetiştiricilik alanına sahip tür elma olup bunu erik, kayısı, kiraz ve armut izlemektedir. Organik elma üretim 

alanı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ülke Polonya’dır. Elma yetiştiriciliği ülkemiz genelinde 

yapılmaktadır. Ülkemizdeki organik elma üretimine baktığımız zaman toplam 75,563,950 (doğadan toplama ve 

geçiş sürecindeki ile birlikte) ton ile organik meyve üretiminde en fazla üretim yapılan üçüncü ürün 

durumundadır. Türkiye’ de organik elma üretimi en fazla İç Anadolu Bölgesinde olup bunu sırasıyla Ege ve 

Karadeniz Bölgeleri izlemektedir. İller bazında ise Niğde ili birinci sırada yer almaktadır. Organik elma 

yetiştiriciliğindeki ekonomik başarı ekolojik koşulların uygunluğuna bağlıdır. Organik elma üretiminde bitki 

koruma ve bitki besleme konuları diğer birçok meyve türüne kıyasla daha zordur. Bununla birlikte, Türkiye’de 

organik elma üretimi yurtdışı pazarlarındaki talebin yüksek olması nedeniyle giderek artış eğilimindedir. Bu 

derleme makalede; ülkemizde organik elma yetiştiriciliğinin mevcut durumu tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elma (Malus communis L.), Organik Tarım, Türkiye 

ORGANIC APPLE GROWING IN TURKEY 

 
Abstract 

Organic farming is friendly to the environment and human, traceability from the grower to the 

consumer and is a certified production method. Apple which is temperate fruit has the most growing area in the 

world, it is followed by plums, apricots, cherries and pears respectively. Poland is the first country in point of 

organic apple growing area in the world. Apple cultivation is done in our country in general. When we look at 

the organic apple production in our country, with a total of 75,564 (with the collection from nature and the 

transition period) tons is the third ranks. In Turkey, The Central Anatolia Region is the most organic apple 

production, it is followed by Aegean and Black Sea regions, respectively. In terms of provinces, Nigde ranks 

first. Economical success in organic apple growing depends on the suitability of ecological conditions. Plant 

protection and plant nutrition issues in organic apple production is more difficult than many other fruit species. 

For all that, organic apple production in Turkey tends to increase steadily due to high demand in abroad markets. 

In this review article; the current state of organic apple cultivation in our country were discussed. 

Key Words: Apple (Malus communis L.), Organic Agriculture, Turkey 

GİRİŞ 

Dünyada eski ve köklü bir kültüre sahip olan elma (Malus communis L.), botanikte 

Rosales takımı, Rosaceae familyasının, Pomoideae alt familyasının Malus cinsine girmektedir 

(Öz ve Bulagay, 1986; Soylu, 1997). Elma (Malus domestica Borkh), çok eski yıllardan beri 

yetiştiriciliği yapılan ılıman iklim meyveleri arasında en başta gelen meyve türlerinden biridir. 

Elmanın anavatanının Anadolu’yu da içine alan Güney Kafkaslar olduğu tahmin edilmektedir 

(Soylu, 2003). Anadolu, elmanın anavatanı olmasının yanında önemli bir elma üretim 

merkezidir. Türkiye, hemen her bölgesinde elma yetiştiriciliğine uygun çok sayıda yörelerin 

bulunması nedeniyle geniş bir üretim potansiyeline sahip bir ülke konumundadır. 

Dünyada elma üretiminde Türkiye (3,128,450.00 ton); Çin (39,684, 118.00 ton) ve 

Amerika Birleşik Devletlerinden (4.081.608,00 ton) sonra üçüncü sırayı almaktadır. 

Dördüncü sırada yer alan Polonya’nın 3.085.074,00 ton elma üretimi bulunup, organik elma 

yetiştiriciliğinde ise dünyada birinci sırada yer almaktadır (Faostat, 2013). 
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Türkiye’de elma üretiminde Isparta (646.266 ton), Karaman (331.312 ton), Denizli 

(169.25 ton), Niğde (127.945 ton), Çanakkale (120.442 ton), Konya (60.538 ton) ve Bursa 

(60.538 ton) en önemli iller arasında bulunmaktadır. Organik elma yetiştiriciliğinde ise Niğde 

ili 26,077.25 ton ile lider konumdadır (TÜİK, 2014).  

Organik elma yetiştiriciliğinde gerek bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, gerekse 

bitki besleme konusundaki zorlukların diğer bazı meyve türlerine göre fazla olmasına rağmen 

üretimdeki artışın en önemli sebebi, yurtdışı pazarlarındaki talebin giderek artması olarak 

gösterilebilir. Bu derleme makalede; ülkemizde organik elma yetiştiriciliğinin mevcut durumu 

tartışılmıştır. 

 

Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarım 

Organik tarım sözleşmeli, planlı, her aşaması kayıt altına alınmış, tarladan tüketiciye 

ulaşıncaya kadar kontrollü, sertifikalı ve karşılıklı güven esasına dayanan bir üretim sistemi 

olup, doğanın dengesini bozmayan, üretimde yapay kimyasal girdi kullanmayan, sadece 

kültürel önlemler, sadece organik kökenli girdiler kullanılarak yapılan bir tarım şeklidir 

(Aksoy, 1999). Şu anda, dünyada organik tarımın yapıldığı alan 43.1 milyon hektardır (2013 

yıl sonu verilerine göre). Organik tarımın en fazla yapıldığı alana sahip ülke 17.3 milyon 

hektarla Okyanusya olup, bunu 11.5 milyon hektarla Avrupa, 6.6 milyon hektarla Latin 

Amerika, 3.4 milyon hektarla Asya, 3 milyon hektarla Kuzey Amerika ve 1.2 milyon hektarla 

Afrika izlemektedir. Okyanusya dünya organik tarım alanının %40’ına sahiptir. 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Okyanusya

Avrupa

Latin America

Asya

Kuzey Amerika

Afrika

17,30

11,50

6,60

3,40

3,00

1,20

 
Şekil 1. Dünyada organik tarım alanları (milyon ha) (Kaynak: FiBL-IFOAM survey 2015) 

  

Türkiye, dünyada en fazla organik tarım alanına sahip ülkeler arasına 0,46 milyon 

hektarlık alanla girmiş ve yedinci sıraya yerleşmiştir. Bu bakımdan lider durumda olan ülke 

Arjantin (3.19 milyon hektar) olup, bunu 2.09 milyon hektarlık alanla Çin izlemiştir (Şekil 2). 
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Arjantin

Çin

Uruguay (2006)

Brezilya (2012)

Hindistan

Meksika

Türkiye

Ukrayna

  Peru

Kazakistan (2012)

3,19

2,09

0,93

0,71

0,51

0,50

0,46

0,39

0,39

0,29

 
Şekil 2. Dünyada en fazla organik tarım üretim alanına sahip ilk 10 ülke (milyon ha).(Kaynak: 

FiBL-IFOAM survey 2015.) 

 

Kalıcı olarak organik ürünlerin yetiştirildiği 3.2 milyon hektarlık alan, dünyadaki 

kalıcı ekili alanların % 2’ sini oluşturmaktadır. Bu tip alan sınıflamasında Avrupa (1.3 milyon 

hektar) birinci sırada olup bunu sırasıyla Latin Amerika (0.8 milyon hektar) ve Afrika (0.6 

milyon hektar) izlemektedir.  

Bu alanlardaki en önemli ürün kahve olup (0.7 milyon hektar) organik kalıcı ekili 

alanların bir çeyreğini oluşturmakta ve bunu sırasıyla zeytin (0.6 milyon hektar), sert kabuklu 

meyveler (0.32 milyon hektar), üzüm (0.31 milyon hektar), ve kakao (0.2 milyon hektar) 

izlemektedir. 

Dünyada organik ılıman iklim meyve türlerinin üretim alanı 150 bin hektarın üzerinde 

olup, bu değer FAOSTAT 2011 verilerine göre 11.7 milyon hektar olan ılıman iklim meyve 

türlerinin yetiştirildiği alanların % 1.3’ünü oluşturmaktadır. 

Dünyada organik ılıman iklim meyve türleri yetiştiriciliği açısından 6 önemli ülke 

bulunup (Çin, Hindistan, Türkiye, İran, Amerika ve Rusya) sadece üç ülkeden (İran, Türkiye 

ve Suriye) 2012 yılına ait organik ılıman iklim meyve türlerinin üretim alanlarına ait veriler 

sağlanabilmiştir. Buradan çıkarılacak sonuç, organik ılıman iklim meyve türlerinin üretim 

alanları daha da yüksektir. 

En fazla organik ılıman iklim meyve yetiştirme alanına sahip ülke Polonya (42.000 ha) 

olup, bunu sırasıyla İtalya ve Amerika (her ikisi de 18.000 ha), Türkiye (12.000 ha) ve Fransa 

(10.000 ha) takip etmektedir. Oran olarak en yüksek Çek Cumhuriyeti (%34.1) olup, bunu 

sırasıyla Polonya (%15.6), Almanya (+14.4) ve Litvanya (%14.3) izlemiştir. 

2004’den bu yana dünyadaki organik ılıman iklim meyve türlerinin yetiştiricilik 

alanları ikiye katlanmıştır.  
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Çizelge 1. Organik kalıcı ekili alanların (dönüşüm geçirenler dahil) 2012 ve 2013 yıllarına ait 

verilerinin kıyaslanması 

Ürün Grubu 2012 (ha) 2013 (ha) 
Değişim Oranı 

(%) 

Üzümsüler 42.618 42.688 +0.2% 

Turunçgiller 65.838 81.577 +23.9% 

Kakao 205.419 227.695 +10.8% 

Hindistan Cevizi 58.122 58.656 +0.9% 

Kahve 695.959 725.627 +4.3% 

Süs Bitkileri 57 22 -61.7% 

Ilıman iklim meyveleri 163.969 213.023 +29.9% 

Tropikal-subtropikal 

meyveler 

218.135 209.240 -4.1% 

Üzüm 284.155 311.595 +9.7% 

Tıbbi aromatik bitkiler 39.821 35.001 -12.1% 

Fidanlık 95 752 +691.8% 

Sert Kabuklu meyveler 271.323 322.074 +18.7% 

Zeytin 576.041 611.452 +6.1% 

Çay vd. 97.736 71.054 -27.3% 

Toplam 3.232.345 3.234.842 +0.1% 

 

Organik ılıman iklim meyve türleri içerisinde tüm alanların yarısını kaplayan elma 

türü olup, bunu sırasıyla kayısı, armut, erik ve kiraz takip etmektedir. Polonya, toplam 

organik elma alanlarının çeyreğine sahiptir. 

Elde edilen verilere göre toplam ılıman iklim meyve alanlarının %30’u geçiş 

sürecindedir. Bu durum, yakın gelecekte organik ılıman iklim meyve üretiminin artacağını 

göstermektedir. 

 

Çizelge 2. Dünya organik ılıman iklim meyve türleri üretim alanları (2012) 

Ürün Adı  Yetiştiricilik alanı 

[ha] 

Elma  80.148 

Kayısı 10.364 

Kiraz-Vişne 10.355 

Ilıman iklim meyveleri (detay yok) 19.651 

Diğer ılıman iklim meyve türleri  10.188 

Nektarin 834 

Şeftali 4.397 

Şeftali ve Nektarinler (detay yok) 1.624 

Armut 8.098 

Erik 10.566 

Ayva 15 

Sert çekirdekli meyve türleri (detay yok) 529 

Toplam 156.768 

Kaynak: FiBL-IFOAM survey 2014 
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Türkiye’de Bölgelere Göre Organik Elma Üretim Potansiyeli 

Türkiye’de organik elma üretimi bakımından bölgeler değerlendirmeye alındığında 

%38’lik oranla İç Anadolu Bölge’si lider konumdadır. Bu bölgeyi sırasıyla Ege (%33), 

Karadeniz (%13), Doğu Anadolu (%8), Akdeniz (%5), Marmara (%2) ve Güney Doğu 

Anadolu (%1) Bölgeleri takip etmiştir (Şekil 3). 

 

İç Anadolu 
Bölgesi

38%

Ege Bölgesi
33%

Karadeniz 
Bölgesi; 13%

Doğu Anadolu 
Bölgesi; 8%

Akdeniz 
Bölgesi; 5%

Marmara 
Bölgesi; 2%

G.Doğu 
Anadolu 

Bölgesi; 1%

 
Şekil 3. Türkiye’de Bölgelere göre Organik Elma Üretim Oranları (%) (TÜİK 2014). 

 

Elma, organik olarak yetiştiriciliği en zor olan meyvelerden birisidir. Diğer türlere 

nazaran daha çok zararlının saldırılarına maruz kalırlar. Etkili bir mücadele olmazsa bu 

zararlılar çok yıkıcı olabilirler. Kimyasal kullanımını en aza indirmek yada ortadan kaldırmak 

için yetiştirici detaylı bir ekolojik yöntem geliştirmelidir. Coğrafik ve iklimsel hususlar, çeşit 

seçimi, yerel zararlı durumu, pazar fiyatları, üretim maliyetleri ve diğer tüm faktörler organik 

üretim sisteminin başarısında son derece etkilidir. 

Sonuç olarak, konvansiyonel elma yetiştiriciliğinin yapıldığı bahçeler adeta pestisit 

bağımlısıdırlar. Dolayısıyla yılda pek çok kez mücadele amaçlı ilaçlamalar yapılabilmektedir. 

Elma yetiştiriciliğinde pestisit kullanımı olmaksızın üretimin gerçekleştirilmesi imkansız 

görülmektedir.  Ancak, organik elma yetiştiriciliğinde başarıyı yakalamada en önemli nokta 

hastalıklara dayanıklı çeşit ve anaç seçimidir. Bu durum problemi yarı yarıya çözmek gibidir. 

Ayrıca anaçlar bir meyve türünün bulunulan iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamasında 

çok önemli bir etkendir. Organik tarım mevzuatında Bölüm 2’de belirtilen bitkisel üretim 

kurallarında da vurgulandığı gibi, organik bitkisel üretimde; hastalık ve zararlılara dayanıklı 

tür ve çeşit seçimi yapılmalıdır, hastalık ve zararlıların mücadelesinde  kültürel, biyolojik ve 

biyoteknik mücadele metotları uygulanmalıdır. Yönetmeliğin Ek-2 bölümünde belirtilen 

girdilerle bitki koruma teknikleri geliştirilmelidir. Bitki besleme hususunda ise yine mevcut 

yönetmeliğin Ek-1 kısmında belirtilen girdiler kullanılarak yetiştiricilik uygulanmalıdır.  
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Özet 

Bu çalışmada 1-10 haftalık dönemde etlik piliçlerin yaşa göre canlı ağırlık tahmini Newton 

İnterpolasyonu ile belirlenmiştir. Araştırmada, günlük yaşta 99 adet etlik piliç civcivi kullanılmıştır. 7. günden 

70. güne kadar olmak üzere 10 adet eşit aralıklı noktada fonksiyon değerleri için 9. dereceden bir interpolasyon 

polinomu elde edilmiştir. Elde edilen interpolasyon polinomu ile 7-70 gün arası piliçlerde canlı ağırlık tahmini 

yapılmıştır. Belirlenen canlı ağırlıklara göre piliçlerde günlük canlı ağırlık artışı saptanmıştır. Piliçlerde 70 güne 

kadar ortalama canlı ağırlık artışı 46.13 g bulunmuştur. Piliçlerde canlı ağırlığın 31 günde 1 kg’ın üzerinde, 48 

günde 2 kg’ın üzerinde ve 67 günde 3 kg’ın üzerinde olacağı tahmin edilmiştir. Newton İnterpolasyon 

sonuçlarına göre, günlük canlı ağırlık artışı en yüksek yaklaşık 99 g ile yedinci haftada, en düşük ise yaklaşık 12 

g ile onuncu haftada tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnterpolasyon, piliç, yaş, canlı ağırlık 

ESTIMATION OF LIVE WEIGHT BY AGE USING NEWTON  

INTERPOLATION METHOD IN CHICKEN 

 
Abstract 

In this study, estimation of live weight of chicken between 1 and 10 weeks of age was determined by 

the Newton interpolation. Totally 99 day-old chicks were used. Including up to, an interpolation polynomial of 

9
th

 degree from 7 days to 70 days was obtained for function values in the 10 equally spaced points. Live weight 

estimate of chicken between 7 and 70 days was made by polynomial interpolation. Daily live weight gains were 

determined in the chickens according to designated live weight. The average live weight gain up to 70 days was 

46.13 g. Live weights of chickens were estimated over 1, 2 and 3 kg at 31, 48 and 70 d, respectively. According 

to the Newton interpolation result, the highest and the lowest daily live weight gain was determined about 99 and 

12 g in 7
th

 and 10
th

 week of age, respectively. 

Key Words: Interpolation, chicken, age, live weight. 

1.GİRİŞ 

Tavukçuluk, et, yumurta ve diğer yan ürünlerinin elde edilmesi amacı ile 

yetiştiriciliğinin yapıldığı hayvancılık koludur. Tavukçuluk ürünleri, günümüzün önemli bir 

sorunu olan yetersiz beslenme üzerinde anahtar konumdadır. Çünkü tavukçuluk ürünleri, 

doğası gereği bol miktarda, oldukça hızlı ve en düşük maliyetli ürün grubudur. Tavuk etinin 

protein içeriği kırmızı et ile aynı seviyelerde, yağ içeriğinin ise daha düşük olması nedeniyle 

aynı zamanda daha sağlıklıdır (Anonim, 2013).  

Aksoy (1980)’un çalışmasında, canlı ağırlıklar için kalıtım derecesi değerlerinin en 

yüksek ve dolayısıyla seleksiyon çalışmalarında canlı ağırlık değerlerinden yararlanmanın en 

uygun 8. hafta olduğu tespit edilmiştir. Canlı ağırlıklar için varyans unsurları yardımı ile baba 

gruplarına ait olan kalıtım dereceleri, ana gruplarına ait kalıtım derecesinden daha küçük 

bulunmuştur. Bu durum, biraz ağır ve gösterişli horozların damızlık olarak seçilmesine bağlı 

olarak babalar arasında benzerliklerin artmış olması ile ifade edilmiştir (Aksoy, 1980).  

Tavuklarda canlı ağırlık yumurta verimi, tüy dökme, karkas ağırlığı, kalıtım derecesi ve diğer 

özellikler için önemli bir etkendir. Düşük canlı ağırlık kaybına sahip tavukların tüy döküm 

sonrası dönemde daha erken yumurta üretimine geçtiği, daha fazla ağırlık kaybına sahip 
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tavukların ise tüy dökümü sonrasında daha geç yumurta üretimine başladığı bildirilmektedir 

(Uyanık ve Mengi, 1993). Durmuş ve Kamanlı (2012)’nın çalışmalarında, tavuklarda canlı 

ağırlık ile cinsel olgunluk ağırlığı arasında (r=0.856) ve yumurta ağırlığı arasında (r=0.307) 

önemli ilişki olduğu tespit edilmiştir (P<0.01). Broilerlerde yapılan bazı çalışmalarda canlı 

ağırlık artışına bağlı olarak etteki yağ oranında da artış olduğu tespit edilmiştir (Suto ve ark., 

1998; Bogosavljevic ve ark., 2010; Uğurlu ve ark., 2011).  

Seleksiyon çalışmalarıyla kanatlı hayvanların beslenmesi alanında büyük bir ilerleme 

sağlanmıştır. Etlik piliç ve yumurtacı tavuk yetiştiriciliklerinin ayrımsaya başladığı 1940’lı 

yıllarda etlik piliçlerde 2 kg canlı ağırlığa 100 günü aşan bir sürede ulaşılabilirken, 

günümüzde aynı ağırlığa yaklaşık 35 günde ulaşılabilmektedir (Lippens, 2003).  

Berri ve ark. (2001), biri ticari ve diğeri deneysel olarak canlı ağırlık artışı ve göğüs eti verimi 

bakımından seleksiyona tabi tutulan iki hat ve bunların seleksiyon uygulanmamış kontrolleri 

olmak üzere 4 etlik piliç hattı göğüs eti metabolizması ve et kalitesi bakımından 

karşılaştırmışlardır.  

İnterpolasyon yöntemleri birçok alanda uygulanabildiği gibi tarım ve hayvancılık 

verilerinde de uygulanabilmektedir. Foltyn (1991), Synbetan D, Synbetan P ve Synbetan 

HPTLC Kieselgel 60 F254 Karışım böcek ilaçları acentelerinde desmedipham ve 

phenmedipham’ın analitik tanımlamaları için kullandığı metodu doğrulamıştır. Deneysel 

verilerde ikinci ve üçüncü dereceden polinomiyal fonksiyon, y e(a0).x(a1).x(a2(ln x)) 

fonksiyonu ve Lagrange interpolasyon metotları kullanıldığı ve bu metotların benzer sonuçlar 

verdiği ifade edilmiştir. Jana ve Sinha (1995), ağaçların bir gövdesinde oluşturulan polinom 

interpolasyonu için bir paralel algoritmayı göstermişlerdir. Bu algoritmanın Lagrange 

interpolasyon formülüne temel oluşturduğunu belirtmişlerdir. Korkmaz (2009), dokuz farklı 

veri setine (farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde pamuk üretimi, tek koçan verimi için 

ikinci ürün mısır bitkisine azot dozu etkisi, pamuk bitkisi su tüketimi etkisi, süt sığırcılığında 

laktasyon süt verimleri, etlik piliç ile tavukın büyümesi, ruminant besleme, in vitro ortamda 

kapsaisin ve tarçının yüksek glukoz konsantrasyonlarına maruz bırakılan insan eritrositlerinde 

protein glikozilasyonu düzeyleri, mısır silajı kalitesine fermantasyon uzunluğu ve hibrit 

çeşitleri etmeni) Lagrange ve Newton interpolasyonu uygulamıştır.  

Bu çalışmanın amacı, 1-10 haftalık dönemde piliçlerin yaşlara göre canlı ağırlığının 

İnterpolasyon yöntemiyle belirlenmesi ve buna göre günlük canlı ağırlık artışının 

saptanmasıdır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü kanatlı hayvan 

yetiştirme ünitesinde 70 gün süre ile yürütülmüş ve çalışmada günlük yaşta 99 adet etlik piliç 

civcivi kullanılmıştır. Hayvanlara ait canlı ağırlık verileri haftalık olarak alınmıştır.  

Analitik olarak yapılamayan sadece tablo noktaları yardımıyla sayısal olarak verilen 

fonksiyonların tablo noktaları dışındaki ifadeleri veya bu tür noktalarda fonksiyonlarla ilgili 

problemleri çözebilmek için sayısal olarak verilen fonksiyon analitik olarak ifade edilebilir. 

Bu da fonksiyon yaklaşımı ve interpolasyon yöntemleri ile gerçekleşir (Akın, 1998). 

Enterpolasyon yöntemleri, y(x) yerine, daha kolay hesaplanabilen, bir fonksiyonun, 

çoğunlukla bir polinomun ve basit bir doğrunun kullanılmasıdır. 0 1, ,..., ny y y  değerleri 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

274 

 

polinom formüllerinin herhangi birinde kullanılabilir. x enterpolasyon noktasının her iki 

tarafından veri kullanmanın anlamlı olduğu ve daha kısa hesaplamalara yol açtığı anlaşılmıştır 

(Scheid, 1988). İnterpolasyon yöntemleri rasyonel interpolasyon, polinom tipi interpolasyonu, 

spline interpolasyonu ve trigonometrik interpolasyon şeklinde sınıflandırılır (Stoer and 

Bulirsch, 1993). İnterpolasyon için genel bir yaklaşım da n. dereceden bir polinoma 

yaklaşımdır. Bu polinom  
2

0 1 2( ) ... n

nP x a a x a x a x      

şeklinde tanımlanır (Xue, 2006). Newton interpolasyonu, 0x , 1x , …, nx  olan n farklı noktada 

tanımlanan bir P(x) polinomudur (Prasad, 2006). Newton interpolasyonu, noktaların eşit 

aralıklı verilmesi durumda kullanılan bir yöntemdir. (n+1) adet eşit aralıklı noktada fonksiyon 

değerleri verildiğinde interpolasyon polinomu,  

0 1 0 2 0 1 0 1 1( ) ( ) ( )( ) ... ( )( )...( )n n nP x a a x x a x x x x a x x x x x x                         

(1) 

şeklinde n. dereceden bir polinomdur. Burada 0a , 1a ,…, na  katsayıları, 

0 0a y  

1 0
1

1 0

y y
a

x x





 

2 0 1 0 1 0 2 0
2

2 0 1 0 2 1

( )( ) ( )( )

( )( )( )

y y x x y y x x
a

x x x x x x

    


  
 

dir. Genel olarak 0x , 1 0x x h  , 2 0 2x x h  ,…, 0nx x nh   gibi (n+1) noktada, 

2 3

0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 2 0 12 3

( ) ( ) ( )( ) ( )( )( ) ... ( )...( )
2! 3! !

n

n nn

y y y y
P x y x x x x x x x x x x x x x x x x

h h h n h


   
               

şeklindeki interpolasyon polinomu elde edilir (Türker ve Can, 1997). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Etlik piliçlerin birinci haftadan onuncu haftaya kadar olan canlı ağırlık ortalamaları 

(gram) Çizelge 1’de verilmiştir. 7 günden 70 güne kadar etlik piliçlerin yaşları eşit aralıklı 

olarak X değişkenidir. Yaşlara karşılık gelen canlı ağırlık ortalamaları Y değişkenidir. 

Noktalar eşit aralıklıdır ve bu aralık 7’dir.  

 

Çizelge 1. Yaşlara göre canlı ağırlık ortalamaları (gram) 

Yaş (gün) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

Canlı ağırlık 

(g) 139.23 341.22 572.20 871.25 1183.12 1426.35 2121.10 

 

2600.25 

 

2959.10 

 

3045.36 

 

Çizelge 1’de etlik piliçlerde 7 günden 70 güne kadar olan yaşlarda haftalık olarak canlı 

ağırlığı (g) verilmiştir. Araştırmada erkek piliçlerin yaşlara göre canlı ağırlıklarını tahmini 

için oluşturulan Newton interpolasyonu 

2

( 7) ( 7)( 14)
( ) 139.23 201.99 28.99

7 2!7

x x x
P x

  
    

3 4

( 7)( 14)( 21) ( 7)( 14)( 21)( 28)
39.08 94.33

3!7 4!7

x x x x x x x      
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5 6

( 7)( 14)( 21)( 28)( 35) ( 7)( 14)( 21)( 28)( 35)( 42)
68.12 559.71

5!7 6!7

x x x x x x x x x x x          
 

7

( 7)( 14)( 21)( 28)( 35)( 42)( 49)
2976.44

7!7

x x x x x x x      
  

 
8

( 7)( 14)( 21)( 28)( 35)( 42)( 49)( 56)
9131.77

8!7

x x x x x x x x       
  

9

( 7)( 14)( 21)( 28)( 35)( 42)( 49)( 56)( 63)
21985.4

9!7

x x x x x x x x x        
  

biçiminde olmuştur. Bu interpolasyon düzenlendiğinde  
8 9 6 8 7( ) 0.1501374309 10 0.5122200207 10 0.00007462104031P x x x x      

6 5 4 30.006064726414 0.3014632267 9.447185314 185.3010158x x x x     
22174.079926 13645.915 34418.02x x    

biçiminde dokuzuncu dereceden bir polinom elde edilmiştir.  

Elde edilen interpolasyon polinomlarına çeşitli x değerleri verilerek y değerleri elde 

edildiğinden, burada 10-70 gün arası olan x değerleri, bulunan interpolasyonlarda yerine 

konularak canlı ağırlık tahminleri (y değerleri) tespit edilmiştir. Etlik piliçlerde 10-70 günlük 

yaşlar arası canlı ağırlık tahmini Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

Çizelge 2. Yaşlara göre etlik piliçlerde canlı ağırlık tahmini (g) 

Yaş (gün) 10 15 20 25 30 35 40 

Canlı ağırlık (g) 225.8 374.2 539.2 743.1 960.4 1183.12 1356.9 

 

Yaş (gün) 45 50 55 60 65 70 

Canlı ağırlık (g) 1724.10 2189.50 2532.80 2805.30 2983.70 3045.40 

 

Yaşlara göre canlı ağırlık tespiti daha geniş tutularak 10 günden 70 güne kadar olan 

tüm günler için canlı ağırlık değerleri tahmini Çizelge 3’te verilmiştir. Ayrıca belirlenen 

interpolasyon polinomuna ait grafik oluşturulmuştur (Şekil 1).  

 

Çizelge 3. 7-70 gün arası etlik piliçlerde canlı ağırlık tahmini 

Yaş (gün) 

Canlı ağırlık 

tahmini (g) 

Yaş 

(gün) 

Canlı ağırlık 

tahmini (g) Yaş (gün) 

Canlı ağırlık 

tahmini (g) Yaş (gün) 

Canlı ağırlık 

tahmini (g) 

7 139.23  23   657.60  39 1322.10  55 2532.80 

8 168.09  24   700.40  40 1356.90  56 2600.25 

9 196.94  25   743.10  41 1391.60  57 2651.50 

10 225.80  26   785.80  42 1426.35  58 2702.80 

11 254.65  27   828.50  43 1525.60  59 2754.00 

12 283.51  28   871.20  44 1624.80  60 2805.30 

13 312.36  29   915.80  45 1724.10  61 2856.60 

14 341.22  30   960.40  46 1823.30  62 2907.80 

15 374.20  31 1004.90  47 1922.60  63 2959.10 

16 407.20  32 1049.50  48 2021.80  64 2971.40 

17 440.20  33 1094.00  49 2121.10  65 2983.70 

18 473.20  34 1138.60  50 2189.50  66 2996.10 

19 506.20  35 1183.12  51 2258.00  67 3008.40 

20 539.20  36 1217.90  52 2326.40  68 3020.70 

21 572.20  37 1252.60  53 2394.90  69 3033.00 

22 614.90  38 1287.40  54 2463.30  70 3045.40 
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 Çizelge 3’teki günlük canlı ağırlık tahmini değerlerinden yararlanılarak etlik piliçlerde 

7-70 günlük yaş aralığındaki günlük canlı ağırlık artışı belirlenebilir. Buna göre saptanan 

tahmini günlük canlı ağırlık artışı Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelge 4 incelendiğinde etlik 

piliçlerin günlük canlı ağırlık artışı ikinci haftada (8-14. günlerde) 28.85 ve 28.86 g, üçüncü 

haftada (15-21. günlerde) 33 g, dördüncü haftada (22-28. günlerde) 42.70 g, beşinci haftada 

(29-35. günlerde) 44.50-44.60 g, altıncı haftada (36-42. günlerde) 34.75-34.80 g, yedinci 

haftada (43-49. günlerde) 99.20-99.30 g, sekizinci haftada (50-56. günlerde) 67.45-69.50 g, 

dokuzuncu haftada (57-63. günlerde) 51.20-51.30 g ve onuncu haftada (64-70. günlerde) 

12.30-12.40 g olmuştur. Bu sonuçlardan anlaşıldığı gibi tavuklarda haftalık dilimlere göre 

günlük canlı ağırlık artışı sabit olmuştur. Canlı ağırlık artışı en fazla 99.30 gram ile 45. ve 49. 

günde gerçekleşmiştir. Kısaca 43-49. günler arası yedinci hafta canlı ağırlık artışının en fazla 

olduğu hafta olmuştur. Canlı ağırlık artışının en az olduğu hafta onuncu hafta yani 64-70. 

günler arası olmuştur. Ortalama olarak tavuklarda günlük canlı ağırlık artışı 46.13 gram 

olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 4. 7-70 gün arası etlik piliçlerde günlük canlı ağırlık artışı tahmini 

Y CA Y CA Y CA Y CA Y CA Y CA Y CA Y CA Y CA 

8 28.86 15 32.98 22 42.70 29 44.60 36 34.78 43 99.25 50 68.40 57 51.25 64 12.30 

9 28.85 16 33.00 23 42.70 30 44.60 37 34.70 44 99.20 51 68.50 58 51.30 65 12.30 

10 28.86 17 33.00 24 42.80 31 44.50 38 34.80 45 99.30 52 68.40 59 51.20 66 12.40 

11 28.85 18 33.00 25 42.70 32 44.60 39 34.70 46 99.20 53 68.50 60 51.30 67 12.30 

12 28.86 19 33.00 26 42.70 33 44.50 40 34.80 47 99.30 54 68.40 61 51.30 68 12.30 

13 28.85 20 33.00 27 42.70 34 44.60 41 34.70 48 99.20 55 69.50 62 51.20 69 12.30 

14 28.86 21 33.00 28 42.70 35 44.52 42 34.75 49 99.30 56 67.45 63 51.30 70 12.40 

                  

Y:Yaş (gün), CA:Canlı ağırlık artışı(g) 

 

 
Şekil 1. Etlik piliçlerde yaşlara göre canlı ağırlığın (g) Newton İnterpolasyon grafiği 
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4. SONUÇ 

Sonuç olarak bu çalışmada 10 haftalık yaştaki etlik piliçlerde yaşa göre canlı ağırlık 

tespiti Newton İnterpolasyonu ile yapılmıştır. Etlik piliçlerin canlı ağırlığı ile ilgili 

interpolasyon denklemi, 
6 6 5 4

1 0.3000922707 10 0.00004680589438 0.0027417974y x x x     

    
3 20.0706000972 0.6386048751 2.675357144 12.39x x x     

biçiminde olmuştur. Elde edilen interpolasyona göre, etlik piliçlerde canlı ağırlık 2 hafta 

sonunda 341.22 g, 3 hafta sonunda 572.20 g, 4 hafta sonunda 871.20 g, 5 hafta sonunda 

1183.12 g, 6 hafta sonunda 1426.35 g, 7 hafta sonunda 2121.10 g, 8 hafta sonunda 2600.25 g, 

9 hafta sonunda 2959.10 g ve 10 hafta sonunda 3045.40 g olarak tahmin edilmiştir. Canlı 

ağırlık, 1 aylık yaşta sonra 31. günde 1 kg’ın üzerine çıkarak 1004.90 g, 48. günde 2 kg’ın 

üzerine çıkarak 2021.80 g ve 67. günde 3 kg’ın üzerine çıkarak 3008.40 g olacağı tahmin 

edilmektedir. Canlı ağırlık artışları haftanın günlerine göre sabit denecek kadar birbirine çok 

yakın değerde olmuştur. Bu artışlar yaklaşık olarak 2 hafta sonunda (8.-14. gün) 29 g, 3 hafta 

sonunda (15.-21. gün) 33 g, 4 hafta sonunda (22.-28. gün) 43 g, 5 hafta sonunda (29.-35. gün) 

45 g, 6 hafta sonunda (36.-42. gün) 35 g, 7 hafta sonunda (43.-49. gün) 99 g, 8 hafta sonunda 

(50.-56. gün) 67.45-69.50 g arası, 9 hafta sonunda (57.-63. gün) 51 g ve 10 hafta sonunda 

(64.-70. gün) 12 g olacağı tahmin edilmektedir. Canlı ağırlık artışının en yüksek 7. haftada 99 

g, en düşük ise 10 haftada 12 g olduğu saptanmıştır.  
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BAZI BİTKİLERİN TIBBİ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) 

TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ve FİDE KALİTESİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
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Özet 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde kullanımları, tıp ve eczacılıkla sınırlı kalmamış; gıda, 

kozmetik, bitkisel boya yanında son yıllarda organik tarımda kullanım potansiyeli hızla artmıştır. Tıbbi bitkilerin 

sanayi atıkları direkt gübre olarak değerlendirilebildikleri gibi, allelopatik etkileri yabancı otlarla mücadelede 

etkili olabilmektedir. Bazı tıbbi bitkilerin ekstrakt ve uçucu yağları organik mücadelede çeşitli böcek ve 

zararlıların larvalarına karşı kullanılabilmektedir. Eski çağlardan bu yana birçok kullanım alanı olan Tıbbi 

adaçayı (Salvia officinalis L.), Akdeniz kökenli bitki olup, bazı ülkelerde tıbbi değerinden dolayı tarımı yapılan 

bir bitkidir.  Halk arasında çay olarak tüketilen adaçayının sindirim sistemi rahatsızlıkları için ve diuretik olarak 

kullanılmasıyla birlikte romatizma ve tansiyon düşürücü gibi özellikleri de bilinmektedir. Adaçayının tıbbi 

açıdan önemi son yıllarda yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, bazı bitkilerin tıbbi adaçayı 

(Salvia officinalis L.) bitkisinin tohumlarının çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesidir. 

Deneme, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne ait serada Tesadüf Parselleri 

deneme desenine göre 4 tekrarlı saksı denemesi şeklinde 2013-2014 yetiştirme periyodunda yürütülmüştür. 

Çalışmada sekiz bitki (Antep turbu, karabuğday, arpa, kolza, adi fiğ, dereotu, adaçayı, kekik) ve kontrolden 

oluşan toplam dokuz uygulamanın tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada tıbbi adaçayının çimlenme oranı (%), kök uzunluğu (cm), kök sayısı (adet), fide boyu 

(cm), yaprak sayısı (adet), gövde çapı (mm), yaş kök ağırlığı (g), yeşil herba ağırlığı (g), drog kök ağırlığı (g) ve 

drog herba ağırlığı (g) belirlenmiştir. Adaçayı tohumlarının çimlenme oranları %16-48 aralığında değişmiş, yeşil 

herba ağırlığı, kontrolden (1.382 g) sonra en fazla kolza (0.903 g) ve kekik (0.888 g), en az adi fiğ ve karabuğday 

(sırasıyla 0.123 g ve 0.120 g) uygulanan saksılarda bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Tıbbi adaçayı, Salvia officinalis, Allelopati, Çimlenme, Fide Kalitesi. 

EFFECT OF SOME PLANTS ON GERMINATION AND SEEDLING  

QUALITY OF MEDICAL SAGE SEEDS (Salvia officinalis L.) 

 
Abstract 

Medicinal and aromatic plants’ usage are not limited with only medical and pharmacy nowadays, but 

their versatile usage has also increasingly increased in food, cosmetics, vegetable dye industries and organic 

agriculture in recent years. While industrial waste of these medicinal plants could be directly used as a fertilizer, 

their allelopathic effects may take place in effective weed control. Some of extracts and essential oils of these 

plants can be used against larvae of various harmful insects and pests in organic farming. Medical sage (Salvia 

officinalis L.) that has many uses since ancient times is a cultivated plant by some countries due to medicinal 

properties as well as it originated from Mediterian region. Besides the sage that consumed as herbal tea known in 

folk medicine as used in digestive system diseases and diuretic, it is also known as anti-hypertensive and 

rheumatism properties. Importance of sage in medicine has been shown by studies conducted in recent years. 

The aim of this study was to determine the effects of some allelopathic plants on germination and seedling 

quality of medical sage seeds (Salvia officinalis L.). Experiment was conducted as a pot experiment with four 

replicates in a completely randomized design in the greenhouse at Adnan Menderes University, Faculty of 

Agriculture, Department of Agronomy in 2013-2014 cultivation period. In this study the effects of nine 

applications including eight plants (radish, buckwheat, barley, canola, common vetch, dill, sage, oregano) and a 

control. In this study, germination rate (%), root length (cm), root number (quantity), seedling height (cm), 

number of leaves (quantity), stem diameter (mm), fresh root weight (g), fresh herbage weight (g), drug root 

weight (g) and drug herbal weight (g) were determined. Germination of sage seed ranged between 16-48%, fresh 

herbage highest weight was found in the pots, respectively control (1.382 g), colza (0.903 g) and oregano (0.888 

g), lowest, common vetch and buckwheat (respectively 0.123 g and 0.120 g). 

Key Words: Medical sage, Salvia officinalis, Allelopathy, Germination, Seedling Quality. 
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1. GİRİŞ 

Bitkiler toprak altı ve/veya toprak üstü organlarından bazı kimyasal maddeler salgılar. 

Bu kimyasal maddeler çevredeki diğer bitkileri, doğrudan ya da dolaylı, olumlu veya olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Bitkiler arasında biyokimyasal maddeler aracılığıyla meydana 

gelen bu etkileşime "allelopati" adı verilmektedir (Kitiş ve Uygur, 2011). Bitkide üretilen ve 

ikincil metabolit olan allelokimyasalların neden olduğu “allelopati”; direkt ya da dolaylı 

olarak önemli bir yere sahiptir. Genel olarak, kendinden sonra gelen aynı (autotoxicity) ya da 

farklı türlere (heterotoxicity) ait bitki kökleri tarafından üretilen bu maddeler ya büyüme ve 

gelişmeyi azaltıp, durdurabilmekte ya da tamamen önleyebilmektedir (Gürsoy ve ark. 2013). 

Günümüzde allelopati kavramı daha geniş bir kapsamda ele alınmakta, bitkinin bitkiyi 

etkilemesinin yanında, bitkilerin patojen morfogenezisi ve omurgalılar üzerine etkileri gibi 

konularını da içerdiği savunulmaktadır (Bell, 1997; Türküsay ve Onoğur, 1996; Gülsoy ve 

ark.,  2008).  Tüm bunlar sadece sekonder metabolitler olan allelopatik bileşenler (fitonsitler, 

kolinler ve başka bu gibi allelokimyasallar) sayesinde mümkündür. Bitkilerden salınan ve 

adına allelokimyasal denilen bu doğal bileşiklerin yabancı otların mücadelesinde kullanımıyla 

ilgili stratejiler geliştirilmiştir. Çünkü doğal bileşikler, yarılanma ömürlerinin daha kısa 

olması nedeniyle çevre açısından sentetik herbisitlere göre daha güvenlidir. Allelokimyasallar 

sentetik herbisitlerde olduğu gibi bitkilerde hücre bölünmesi, protein sentezi, fotosentez, 

solunum, membran geçirgenliği, enzim aktivitesi, besin maddesi alınımı ve çimlenme gibi 

metabolik ve fizyolojik olaylardan biri veya bir kaçını etkilemektedir (Kitiş ve Uygur, 2011). 

Bitkilerin başta kökleri olmak üzere, sap, yaprak gibi organları ya da bu organların çeşitli 

aşamalardan geçerek parçalanıp, ayrışmasıyla salgıladıkları bu kimyasalların, değişen 

oranlarda üretim kayıplarına yol açan allelopatik etkileri vardır (Gürsoy ve ark. 2013).  

Allelopatinin etkisi çevreye bırakılan kimyasal bileşiğe bağlıdır. Bu durum 

allelopatiyi rekabetten ayıran çok önemli bir noktadır. Bilindiği gibi rekabet; su, mineral 

maddeler, besin elementleri ve ışık gibi faktörleri aynı habitatı paylaşan bitkiler arasında bir 

çekişmeyle azaltılmasıdır. Yabancı ot kontrolüne yeterince önem vermeyen tarımımız dikkate 

alındığında bu ilişkinin önemi daha net ortaya çıkmaktadır, çünkü zararsız görülen, bazen 

mücadele yapma gereği bile duyulmayan yabancı otlar, tarım için elverişli topraklarımızı 

sistemli bir şekilde zehirlemektedir. Allelopatik potansiyeli pek çok çalışmaya konu olan ve 

ülkemizde subtropikal iklimin görüldüğü yerlerde sıkça karşılaştığımız okaliptüs (Eucalyptus 

camaldulensis Dehn.), zakkum (Nerium oleander L.) ve tespih ağacı (Melia azedarach L.) 

türlerinin de yabancı otlara karşı potansiyel biyoherbisit etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde mısır tarlasında yapılan bir çalışmada, söz konusu bitkilere ait yaprak ve genç 

sürgünler toprağa karıştırılmış ve bu uygulamanın yabancı otları azaltırken, mısırın verimini 

artırdığı tespit edilmiştir (Kitiş ve Uygur, 2011). Raphanus sativus L.’un fide gelişmesinde 

Vicia villosa Roth. tarafından oluşturulan allelopatik etkinin belirlenmesi için yapılan 

çalışmada V. villosa'nın, R. sativus’un kök uzunluğunu engellediği saptanmıştır (Indeıjit ve 

Asakawa, 2001).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde kullanımları, tıp ve eczacılıkla sınırlı 

kalmamış; gıda, kozmetik, bitkisel boya yanında son yıllarda organik tarımda kullanım 

potansiyeli hızla artmıştır. Tıbbi bitkilerin sanayi atıkları direkt gübre olarak 

değerlendirilebildikleri gibi, allelopatik etkileri yabancı otlarla mücadelede etkili 

olabilmektedir. Bazı tıbbi bitkilerin ekstrakt ve uçucu yağları organik mücadelede çeşitli 
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böcek ve zararlıların larvalarına karşı kullanılabilmektedir. Kapari (Capparis spinosa), Alhagi 

maurorum, acıkarpuz (Citrullus colocynthis), lavanta (Lavandula officinalis), kekik 

(Origanum syriacum), sumak (Rhus coriaria), hintyağı (Ricinus communis), biberiye 

(Rosmarinus officinalis) ve mayasıl otu (Teucrium polium)’nun yapraklarındaki laktaz enzimi 

ve uçucu yağlarının semizotu (Portulaca oleracea L.) ve ebegümecinin (Malva sylvestris) 

gelişimlerini önemli oranda engellediği bildirilmiştir (Qasem ve Hassan, 2003). 

Uçucu yağların farklı bitkilerin çimlenme ve fide gelişimini önleyici etkisini 

araştırmak amacıyla 5 farklı türün ekstre ve uçucu yağları incelenmiş, uçucu yağların 

biyolojik herbisit etkisi pelin (A. vulgaris L.), domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.), 

yonca (Medicago sativa L.) ve ingiliz çimi (Lolium perenne L.) tohumlarına karşı test 

edilmiştir. Denemede kullanılan tüm uçucu yağlar test bitkilerine ait tohumların çimlenmesi 

ve fide gelişimi üzerine yüksek oranda engelleyici etkide bulunmuşlardır. Uçucu yağ 

miktarındaki artışa bağlı olarak çimlenme ve fide gelişimine olan olumsuz etki de artmıştır 

(Önen, 2003). Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) meyveleri ve sütçüler yöresi için endemik bir 

tür olan yayla kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis) uçucu yağlarının, 

saksı deneyleri ile karaçam tohumlarının çimlenmesi üzerine etkileri saptanmış, ardıç ve 

kekik uçucu yağ konsantrasyon artışlarına paralel olarak, karaçam tohumlarının çimlenme 

oranının düştüğü tespit edilmiştir (Gülsoy ve ark., 2008). 

Eski çağlardan bu yana birçok kullanım alanı olan Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) 

Akdeniz Bölgesine özgü bir bitki olup, Güney Avrupa (Dalmaçya) kökenlidir.   Orta Avrupa 

ve Batı Balkanlarda yabani olarak bulunmakta ve aynı zamanda bu bölgelerde ve 

Macaristan’da kültürü yapılmaktadır (Zeybek ve Haksel, 2010).  Halk arasında çay olarak 

tüketilen adaçayının sindirim sistemi rahatsızlıkları için ve diuretik olarak kullanılmasıyla 

birlikte romatizma ve tansiyon düşürücü gibi özellikleri de bilinmektedir. Adaçayının tıbbi 

açıdan önemi son yıllarda yapılan araştırmalarla gösterilmiş, Salvia türlerinin anti bakteriyel 

etkiye sahip olduğu, arteriyal kan basıncını düşürdüğü ve sindirim sistemi üzerinde etkileri 

olduğu bildirilmiştir (Kulak, 2011).  

Bu çalışmanın amacı, bazı bitkilerin tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkisinin  

tohumlarının çimlenmesi ve fide kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesidir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Uygulama Çiftliğinin Tarla 

Bitkileri Bölümüne ait serasında 2013-2014 yetiştirme periyodunda saksı denemesi şeklinde 

yürütülmüştür. Denemede kullanılan tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkisinin tohumları 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden, allelopatik etkili olarak 

araştırmada yer alan bazı bitkilerin tohumları ve bitki kısımları ise piyasadan temin edilmiştir. 

Saksı denemesi Tesadüf Parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak kurulmuştur. 

Çalışmada sekiz bitki ve kontrolden oluşan toplam dokuz uygulama incelenmiştir. Her bir 

saksı bir uygulama kabul edilerek toplam 36 adet saksı kullanılmıştır. Tarladan alınan toprak 

elenerek denemede kullanılacak 25 cm’lik çapa sahip saksılara doldurma çizgisinin 10 cm 

aşağısına kadar doldurulmuştur. Denemede toprak üstü aksamı kullanılacak olanlar 

parçalanmış, tohumdan çalışılanlar ise tohumları kırılmış olarak ve bitkilere göre değişen 

miktarlarda (Çizelge 1) tarla toprağının üzerine düzgün bir şekilde dağıtılmıştır. Daha sonra 

bu bitki kısımlarının üzerine tekrar tarla toprağı konmuş ve saksıların doldurma çizgisine 
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kadar  doldurulmuştur. Allelopatik etkili bitkiler saksılara tohum ekiminden iki hafta önce 

konmuş ve saksılar sera içerisinde inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre içerisinde saksılar 

sulanarak toprağın nemli kalması sağlanmıştır.  

 

Çizelge 1. Denemede kullanılan bitkilerin saksılardaki miktarları 

Denemede Kullanılan Bitkiler Miktarı (g) 

Antep turbu (Raphanus sativus L.) 30 

Karabuğday (Fagopyrum esculentum) 45 

Arpa (Hordeum vulgare) 27 

Kolza (Brassica napus) 22,5 

Adi fiğ (Vicia sativa ) 25 

Dereotu (Anethum graveolens) 10 

Adaçayı (Salvia tomentosa L.), 17,5 

Kekik (Origanum vulgare) 45 

 

Saksı denemesi için tıbbi adaçayı tohumları her saksıda 25 adet tohum olacak şekilde, 

0.5 cm derinliğe 24 Aralık 2013 tarihinde ekilmiştir. Tohumlar ekildikten 6 gün sonra ilk 

çimlenmeler görülmüştür. Saksıların nem durumu kontrol edilerek gerekli görüldükçe sulama 

işlemi yapılmıştır. Fideler yaklaşık 8-10 cm boylandığında saksılardaki yabancı otlar tür 

bazında belirlenerek kaydedilmiştir. 18 Mart 2014 tarihinde  saksı denemesi için gerekli olan 

gözlem, ölçüm ve tartımlar yapılarak; çimlenme oranı (%), kök uzunluğu (cm), kök sayısı 

(adet), fide boyu (cm), yaprak sayısı (adet), gövde çapı (mm), yaş kök ağırlığı (g), yeşil herba 

ağırlığı (g), drog kök ağırlığı (g) ve drog herba ağırlığı (g) belirlenmiştir. Elde edilen verilerin 

istatistiksel analizleri TARİST paket programı ile yapılmış, farklılıklar LSD testine göre 

belirlenmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkisinin tohumlarının çimlenmesi ve fide kalitesi 

üzerine bazı allelopatik bitkilerin incelendiği saksı denemesine ait varyans analiz sonuçlarının 

verildiği Çizelge 2’den tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkisinde yaprak sayısı (adet), 

yeşil herba ağırlığı (g), drog kök ağırlığı (g) ve drog herba ağırlığı (g) bakımından istatistiksel 

olarak önemli olduğu izlenebilmektedir.  İncelenen diğer özelliklerinden çimlenme oranı (%), 

kök uzunluğu (cm), kök sayısı (adet), fide boyu (cm), gövde çapı (mm) ve yaş kök ağırlığı 

(g)’nın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. 
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Çizelge 2. Saksı Denemesine İlişkin İncelenen Özelliklerin Varyans Analiz Sonuçları 

V.K S.D. Çimlenme 

Oranı (%) 

Kök Uzunluğu 

(cm) 

Kök Sayısı 

(adet) 

Fide Boyu 

(cm) 

Yaprak 

Sayısı (adet) 

Bitkiler 8 349.778 17.229 0.191 54.331 21.484* 

Hata 27 600.148 8.122 0.130 30.427 8.998 

Genel 35 542.921 10.204 0.144 35.891 11.852 

V.K S.D. Gövde Çapı 

(mm) 

Yaş Kök 

Ağırlığı (g) 

Yeşil Herba 

Ağırlığı (g) 

Drog Kök 

Ağırlığı (g) 

Drog Herba 

Ağırlığı (g) 

Bitkiler 8 0.531 0.026 0.670** 0.011** 0.320* 

Hata 27 0.237 0.032 0.139 0.002 0.099 

Genel 35 0.304 0.030 0.260 0.004 0.149 

 

Saksı denemesine ilişkin incelenen özelliklerin ortalama değerleri Çizelge 3’te 

verilmiştir. Adaçayı tohumlarının çimlenme oranları %16-48 arasında değişmiş, kontrole göre 

en yüksek oran adi fiğ ile karıştırılmış saksıda, en düşük oran ise karabuğday tohumları ile 

karıştırılmış saksıda olduğu gözlenmiştir. Çimlenme oranı üzerine denemede yer alan 

allellopatik bitkilerin kontrole göre olumlu ve olumsuz etkilerinin varlığı saptanmıştır. 

Adaçayı fidelerinin kök uzunluğu 8.60-1.59 cm arasında ölçülmüş, kontrolden sonra en uzun 

kök dereotu (6.62 cm) ile karıştırılmış saksıda belirlenirken, en kısa kök ise antep turbu 

saksılarında belirlenmiştir. İncelenen fidelerinin kök sayıları 0.500-1.023 adet arasında 

değişmiş ve kontrole göre en fazla kök sayısı karabuğday, arpa, adaçayı ve dereotu 

saksılarında saptanmıştır. En az kök sayısının antep turbu ve kolza saksılarında olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 3). Denemede bitkilerin fide boyu 15.08-4.22 cm arasında ölçülmüş ve 

kontrole göre en uzun fide boyu adaçayı kırıntısı uygulanan saksılarda, en kısa fide boyu ise 

antep turbu uygulanan saksılarda görülmüştür. Fidelerinin yaprak sayısı ortalama 9.55-2.55 

adet arasında sayılmış ve kontrole göre  en fazla yaprak sayısı adaçayı ve dereotu saksılarında 

belirlenmiştir. Denemede fidelerin gövde çapı 1.608-0.388 mm arasında değiştiği, kontrole 

göre en yüksek gövde çapının adaçayı kırıntısı uygulanmış saksılarda yetişen fidelerde olduğu 

saptanmıştır. En az gövde çapı antep turbu saksılarında ölçülmüştür. Adaçayı fidelerinin yaş 

kök ağırlığı 0.278-0.050 g arasında belirlenmiş ve en fazla yaş kök ağırlığı antep turbu 

saksılarında kaydedilmiştir. Yeşil herba ağırlığı kontrol (1.382 g)’den sonra en fazla kolza 

(0.903 g) ve kekik (0.888 g) uygulanan saksılardan elde edilirken, en az yeşil herba ağırlığı 

adi fiğ ve karabuğday (sırasıyla 0.123 g ve 0.120 g) uygulanan saksılardan elde edilmiştir. 

Adaçayı fidelerinin drog kök ağırlığı 0.185-0.010 g arasında ölçülmüş, kontrolden sonra en 

fazla drog kök ağırlığı dereotu (0.082 g) saksılarında kaydedilmiştir. En düşük drog kök 

ağırlığı antep turbu saksılarında belirlenmiştir. Yeşil herba ağırlığında olduğu gibi drog herba 

ağırlığında da kontrolden sonra en yüksek değer kolza (0.570 g) uygulamasından elde 

edilmiştir. En düşük drog herba ağırlığı adi fiğ (0.088 g), antep turbu (0.073 g) ve karabuğday 

(0.045 g) saksılarında bulunmuştur (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Saksı Denemesine İlişkin İncelenen Özelliklerin Ortalama Değerleri 

Bitkiler 
Çimlenme 

Oranı (%) 

Kök 

Uzunluğu 

(cm) 

Kök Sayısı 

(adet) 

Fide Boyu 

(cm) 

Yaprak 

Sayısı (adet) 

1. Kontrol 35.00 8.60 1.023 14.61 9.55 a 

2. A. turbu 20.00 1.59 0.500 4.22 2.55 c 

3.Karabuğday 16.00 4.09 1.000 8.54 4.73 bc 

4. Arpa 43.00 4.73 1.000 9.66 6.74 abc 

5. Adaçayı 30.67 6.27 1.000 15.08 8.44  ab 

6. Kolza 42.00 4.19 0.500 9.36 5.14  bc 

7. Kekik 30.00 4.49 0.750 7.42 4.37  bc 

8. Adi Fiğ 48.00 2.97 0.750 6.90 5.05  bc 

9. Dereotu 33.00 6.62 1.000 13.08 8.49  ab 

Ort. 33.07 4.84 0.836 9.87 6.12 

LSD  - - - 4.355 

Bitkiler 
Gövde Çapı 

(mm) 

Yaş Kök 

Ağırlığı (g) 

Yeşil Herba 

Ağırlığı (g) 

Drog Kök 

Ağırlığı (g) 

Drog Herba 

Ağırlığı (g) 

1. Kontrol 1.608 0.245 1.382 a 0.185  a 0.910 a 

2. A. turbu 0.388 0.278 0.610  bc 0.010  c 0.073 c 

3.Karabuğday 0.742 0.050 0.120  c 0.028  bc 0.045 c 

4. Arpa 0.873 0.090 0.408  bc 0.038  bc 0.185 bc 

5. Adaçayı 1.263 0.088 0.425 bc 0.055  bc 0.348 bc 

6. Kolza 0.850 0.138 0.903  ab 0.068  bc 0.570 ab 

7. Kekik 0.847 0.185 0.888  ab 0.040  bc 0.183 bc 

8. Adi Fiğ 0.600 0.068 0.123  c 0.028  bc 0.088 c 

9. Dereotu 1.125 0.105 0.428  bc 0.082  b 0.367 bc 

Ort. 0.922 0.139 0.587 0.059 0.308 

LSD - - 0.541 0.062 0.456 

 

Uygulanan allelopatik bitkilere göre yabancı otların en fazla bulunma oranları; kontrol 

saksılarında horoz ibiği (Amarantus retroflexus) ve semiz otu (Portulaca oleracea), fiğ 
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saksılarına demir dikeni (Tribulus terrestris) ve salkım otu (Poa pratensis), arpa saksılarında 

demir dikeni (Tribulus terrestris) ve fare kulağı (Dichondra repens), dereotu saksılarında 

papatya (Matricaria chamomilla) ve salkım otu (Poa pratensis),  antep turbu saksılarında 

papatya (Matricaria chamomilla) ve salkım otu (Poa pratensis), kolza saksılarında demir 

dikeni (Tribulus terrestris) ve salkım otu (Poa pratensis), adaçayı saksılarında demir dikeni 

(Tribulus terrestris) ve salkım otu (Poa pratensis), karabuğday saksılarında demir dikeni 

(Tribulus terrestris), kekik saksılarında ise salkım otu (Poa pratensis) ve papatya (Matricaria 

chamomilla) olarak belirlenmiştir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Uygulanan Allelopatik Bitkilere Göre Yabancı Otların Bulunma Oranları (%) 

 

Uygulamalar 

 

Horoz ibiği 

(Amarantus 

retroflexus) 

 

Semiz otu 

(Portulaca 

oleracea) 

 

Demir 

dikeni 

(Tribulus 

terrestris) 

 

Fare kulağı 

(Dichondra 

repens) 

 

Papatya 

(Matricaria 

chamomilla) 

 

Salkım otu 

(Poa 

pratensis) 

 

Madımak 

(Polygonum 

spp.) 

Kontrol 90 85 80 75 80 80 0 

Fiğ 20 15 70 40 35 70 0 

Arpa 0 45 85 75 40 40 5 

Dereotu 5 10 45 5 65 75 45 

A.Turbu 5 10 40 35 60 75 45 

Kolza 0 15 30 0 0 30 5 

Adaçayı 10 10 60 30 0 45 10 

Karabuğday 0 0 75 0 15 0 0 

Kekik 0 0 65 0 85 80 35 

 

Denemede kullanılan allelopatik bitkilerin, tıbbi adaçayı tohumlarının çimlenme oranı 

ve fide gelişimi üzerine etkisi belirlenmiş ve uygulanan test bitkisine göre farklılıkların 

olduğu saptanmıştır. Brassicaea familyasına ait bitkiler dokularında “glucosinolat” maddesi 

içermektedir ve bu dokular toprakta ayrıştığında yabancı otlara, patojenlere ve nematodlara 

toksik etki olan “isothiocyanate” gibi kimyasallara dönüşmektedir. “Glucosinolat” maddesi en 

yoğun olarak köklerde bulunmaktadır. Yapılarında bulunan bu kimyasallar ile allelopatik 

etkiye sahip olabilmektedirler (Petersen et al., 1993; Öztürk ve Demirkan, 2010). Çalışmada 

kullandığımız bitkilerden biri olan Brassica napus (kolza) dokularında hakim olan 

glukosinolat, 2- phenylethyl glukosinolat olup bu ürün son derece yüksek biotoksik bir 

maddedir (McCully ve ark., 2008; Mennan ve Katı, 2010). Elde ettiğimiz bulgular 

araştırıcıların sonuçlarıyla uyumludur. 

 

4. SONUÇ 

Tarım alanlarında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi için bilinçsiz 

ve yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal mücadele çevre kirliliğinde önemli bir sorunu 
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oluşturmaktadır. Artan pestisit ve herbisit kullanımı ile hedef dışı canlılara olan zararı 

azaltmak için kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin tarımda kullanımı oldukça 

önemlidir. Bu yöntemlerden birisi çevreye dost bir yaklaşımla bitkilerin allelopatik 

özelliklerinden yararlanarak mücadeleyi gerçekleştirmektir. Bu çalışmada elde ettiğimiz 

sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde tıbbi adaçayı tohumlarının çimlenme ve fide 

kalitesi üzerine denemede kullanılan bitkilerin allelopatik etkilerinin varlığı belirlenmiştir. En 

yüksek çimlenme oranı adi fiğ (Vicia sativa), en fazla yaprak sayısı dereotu (Anethum 

graveolens), en yüksek yeşil herba ağırlığı kolza (Brassica napus) ve kekik (Origanum 

vulgare), drog herba ağırlığı ise kolza (Brassica napus), adaçayı (Salvia tomentosa L.) ve 

kekik (Origanum vulgare) uygulanan saksılarda elde edilmiştir. Ayrıca saksılardaki yabancı 

otların gelişimini en iyi baskılayan bitkinin kolza (Brassica napus) olduğu belirlenmiştir. 

 

5. KAYNAKLAR 

Bell, A.A. 1997. Plant pathology as influenced by allopathy. In Report of Research Planning 

Conference on the Role of Secondary Compounds in Plant Interactions (Allopathy). 

Pp 64-99. 

Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser, Y. 2008. Chemical compounds of volatile oil obtained 

from fruit of Crimean Juniper (Juniperus excelsa) and leaves of Turkish plateau 

oregano (Origanum minutiflorum) and allelopathic effects on germination of 

Anatolian Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana), Biyolojik Çesitlilik ve Koruma 

1/2 (2008) 105-114. 

Gürsoy, M., Balkan, A., Ulukan, H., 2013. Bitkisel Üretimde Allelopati, Journal of 

Agricultural Faculty of Uludağ University, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt 

27, Sayı 2, 115-122. 

Inderjıt-Asakawa. C., 2001. Nature of Interfarence Potantial of Hairy Vetch (Vicia villosa 

Roth.) to Radish (Raphanus sativus L.) Does Allelopathy Play any Role? Crop 

Protection. Vol,20, Issue 3, April 2001, Pages 261-265. 

Kitiş, Y. E., Uygur, F. N., 2011. Yabancı Ot Mücadelesinde Allelopatinin Kullanımı, Tarım 

Türk Dergisi, Sayı:29, 84-85. 

Kulak, M., 2011. Farklı Tuz Uygulamalarının Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nın Gelişimi 

Üzerine Etkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim 

Dalı,YL.  

McCully, M. E., Miller, C., Sprague, S. S., Kirkegaard, J. A., 2008. The distrubition of 

glucosinolates nad sulphur-rich cells in roots of field-grown Canola (Brassica napus). 

Third Internetional Biofumigation Symposium, 21-25 July, CSIRO Discovery Centre 

Canberra, Australia, 14 p.  

Mennan, S., Katı, T., 2010. Bitki Paraziti Nematodlar ile Mücadelede Biofumigasyon. 

Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2010,25(2):120-134. 

Önen, H., 2003. Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Bioherbisidal Etkileri. Türkiye Herboloji 

Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2003, 39-4.  

Öztürk, L., Demirkan, H., 2010. Bazı Bitki Yapraklarının ve Bunların Toprakta Bekleme 

Sürelerinin Patateste Sorun Olan Canavar Otu [Phelipanche spp. (Syn: Orabanche 

spp.)]’na Etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47(2): 105-112 ISSN 1018-8851. 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

287 

 

Petersen, J., Belz, R., Walker, F., Hurle, K., 1993. Weed Suppression by Release of 

İsochyanates from Turnip Rape Mulch, Agron J. 93:37-43. 

Qasem, J. R., Hassan, A. A., (2003). Herbicidal properties of some medicinal plants against 

Malva sylvestris and Portulaca oleracea. Dirasat, 30(1), 84-100. 

Türküsay, H., Onoğur, E., 1996. Bazı bitki ekstratlarının in vitro antifungal etkileri üzerine 

araştırmalar. Tr. J. Of Agricultere and Forestry 22:267-271. 

Zeybek, U., Haksel, M., 2010. Türkiye’de ve Dünyada Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları, 

Zade Sağlık Yayınları 1, 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

288 

 

ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİLEN MEYVE VE SEBZELERDE 

KLOR VE KLOR ALTERNATİFLERİNİN HASAT SONU 

İŞLEMLERİNDE KULLANIMI 

 

Muharrem Ergun, Nusret Özbay, Atilla Çakır, Abdullah Osmanoğlu 

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bingöl 

Özet 

Organik meyve ve sebzelerin konvansiyonel ürünler gibi iyi bir şekilde muhafaza edilmesi veya 

değerlendirilmesi hasattan başlayan uygun sanitasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarına bağlıdır. Gıdalar ile 

bulaşan hastalıkların elimine edilmesi ve yayılmasının engellenmesi, gıda güvenliği mevzuatı için çok önem arz 

etmektedir, bu yüzden, gerektiğinde veya sadece önleyici tedbir amaçlı uygun kimyasal maddeler organik 

ürünler için kullanılabilmektedir. Birkaç ülkede kullanımı yasaklanmasına rağmen, klor organik ürünlerin için en 

yaygın kullanılan dezenfektandır. Ancak muhtemel tehlikeleri nedeniyle klor kullanımı bazı endişeleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu yüzden araştırmacılar klor kullanımının yerini alacak yeni seçenekler ortaya 

koymaya başlamışlardır. Bunlardan bazıları asetik asit, etil alkol, izopropil alkol, bazı deterjanlar, ozon, 

peroksiasetetik asit, karbon dioksit, mum, etilen, bazı organik asit ve esansiyel yağlar ve yüksek sıcaklık 

uygulamalarıdır. Yukarıda bahsedilenler içinde ozon ve hidrojen peroksit, klora alternatif dezenfektanlar olarak 

ön plana çıkmaktadır. Ozon oldukça etkili bir dezenfektandır ve mikroorganizmaları hızlı bir şekilde yok 

edebilmektedir ancak uygulama esnasında üretilmek zorunda olması ve yüksek konsantrasyonlarda insanlara 

zararlı olabilme ihtimali olumsuz taraflarını ortaya koymaktadır. Hidrojen peroksit ozon gibi 

mikroorganizmalara karşı oldukça etkilidir fakat bu maddenin de olumsuz yönleri mevcuttur; bazı ürünlerde tadı 

değiştirebilmekte, her ürüne uygulanamamakta ve yüksek konsantrasyonlarda insanlar için zararlı 

olabilmektedir.         

Anahtar Kelimeler: Hasat sonu, organik meyve ve sebze, klor, ozon, hidrojen peroksit  

THE USE CHLORINE AND CHLORINE ALTERNATIVES IN 

POSTHARVEST HANDLING AND PROCESSING OF ORGANICALLY 

GROWN FRUITS AND VEGETABLES 

 
Abstract 

A good postharvest management of organic fruits and vegetables similar to organically grown 

counterparts is depend upon adequate sanitation and disinfection practices starting from harvest. Elimination and 

prevention of mitigating food-borne illness are very important food safety regulations, thus, approved chemicals 

may be used for organic produce when required or for preventative measures. Even though few countries banned 

the use of chlorine, it is the most common sanitizer approved for organic produce in the world. However, there 

are increasing concerns about the use of chlorine due to potential hazards to humans. Therefore, researchers have 

been introducing some other options to replace the use of chlorine. Some examples are acetic acid, ethyl alcohol, 

isopropyl alcohol, some detergents, hydrogen peroxide, ozone, peroxyacetic acid, carbon dioxide, wax, ethylene, 

some organic acids and some essential oils, and high temperature treatments. Among those mentioned above, 

ozone and hydrogen peroxide have becoming alternative disinfectants to chlorine. Ozone is a very effective 

disinfectant and kills microorganisms very rapidly, yet, that it must be produced on-site and might be harmful to 

human in high concentration reflects it negative sides. Hydrogen peroxide like ozone performs well against 

microorganisms but may affect sensory qualities of some products, and may be not applicable to all products and 

might be harmful to humans in high concentrations as well.  

Key Words: Postharvest, organic fruit and vegetable, chlorine, ozone, hydrogen peroxide 

GİRİŞ 

Meyve ve sebzeler insanlara zararlı olabilecek mikroorganizmaları taşıyabilme 

eğiliminde olup bunlara patojen ismi de verilmektedir. Bu mikroorganizmaların bazıları 

toksin üreterek zararlı olabilmekte, bazıları da direk olarak insanlarda hastalığa sebep 

olabilmektedir. Örneğin Salmonnella spp., Shigella spp., Escheria coli ve Campylobacter 

spp., gibi bakteriler patajonik bakteriler sınıfında yer almaktadır. Patojenler çoğunlukla meyve 
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ve sebze yüzeyinde bulunmaktadırlar ancak kesik yüzeylerden meyve ve sebze içerisine de 

girebilme potansiyeline sahiptirler (Janisiewicz ve ark., 1999; Solomon ve ark., 2002; 

Jablason ve ark., 2005; Warriner ve ark., 2003a, 2003b; Olaimat ve Holley, 2012).  

Patojenler meyve ve sebzelere topraktan, gübrelerden, yabani ve evcil hayvanlardan, 

sulama suyundan, tarım alet ve makinelerinden ve insan aktivitelerinden bulaşabilmektedir. 

Ayrıca bazı tohumlar da patojenleri taşıyabilme eğilimindedirler. Hasat esnasında el teması, 

yıkama suyu ve hasat ekipman ve aletleri de hasat ve hasat sonu işlemlerde patojenlerin 

bulaşmasına olanak sağlayabilmektedirler. Patojenleri elimine etmek ve bulaşmalarını 

önlemek için organik ürünler için de bazı dezenfektanların kullanımına sınırlı ölçülerde izin 

verilmiştir. Bunlar klor, asetik asit, etil alkol, izopropil alkol, bazı deterjanlar, ozon, 

peroksiasetetik asit, karbon dioksit, mum, etilen, bazı organik asit ve esansiyel yağlar ve 

yüksek sıcaklık uygulamalarıdır (Johannessen, 2007).  

 

KLOR 

Bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmasına rağmen klorlu su ile yıkama uygulaması 

şimdiye kadar taze meyve ve sebzelerde en fazla tercih edilen bir dezenfeksiyon yöntemidir. 

Bu yönteminin etkinliği pH, solüsyondaki hipoklorit, organik maddeler, sıcaklık ve ürün tipi 

gibi faktörlere bağlıdır. Yapılan bir çok bilimsel çalışma klorlu su ile yıkamanın normal su ile 

yıkamadan çok daha iyi sonuç verdiğini ortaya koymuştur (Beuchat ve Brackett, 1990; Carlin 

and Nguyen-the, 1994; Beuchat, 1999; Li ve ark., 2001; Betts and Everis, 2005).  

Hipklorit, klor ve oksijen elementlerini bünyesinde taşıyan bir iyondur. Ticari 

kullanımda sodyum ve kalsiyum gibi metaller ile bir nevi tuz oluşturularak kullanıma 

sunulmaktadır. Örneğin sodyum hipoklorit çamaşırları beyazlatmak için, kalsiyum hipoklorit 

yüzme havuzundaki suyu dezenfekte etmek için ticari olarak kullanılmaktadır. Yıkama 

suyuna eklenen hipokloritin bakteri öldürme etkisi serbest halde bulunan klor iyonuna 

bağlıdır. Klor iyonu hipokloröz asit (HOCl) veya hipoklerit iyonu (OCl
-
)’un ayrışmasından 

elde edilir ancak hipokloröz asit, hipoklerit iyonundan daha etkilidir. Hipokloröz asidin 

ayrışması pH derecesinden oldukça fazla miktarda etkilenir; 20 °C’de ve pH 6’da ayrışma % 

97 civarında iken pH 8 olduğuna ayrışma % 23’e kadar gerilemektedir. Bu durum hipokloröz 

asidin etkili olabilmesi için pH’in düşük olması gerektiğini ifade etmektedir. Fakat pH 

düştükçe klorlu suyun aşındırıcı etkisi de artar, bu yüzden klorlu su yıkama yöntemlerinde pH 

genellikle 6 ile 7 arasında tutulur. Yıkama suyunda organik maddelerin varlığı da klorlu 

suyun etkinliğini etkiler; organik maddeler serbest klor iyonlarını bağlayarak dezenfekte etme 

özelliğini sınırlandırır. Hipoklorit etkinliği için diğer bir önemli faktör sıcaklıktır. Klor en 

yüksek çözünürlüğü 4 °C’de gerçekleştirmektedir ancak yapılan çalışmalarda klorlu suyun 

sıcaklığı yıkanan ürün sıcaklığından en az 10 °C fazla olursa en iyi etki elde edilebilmektedir 

(Zhuang ve ark., 1995; Beuchat ve Ryu, 1997; Beuchat, 1998; Betts and Everis, 2005).    

Meyve ve sebzelerin klorlu su ile yıkanması bazı muhtemel tehlikeleri beraberinde 

getirmektedir. Klorun yüksek konsantrasyonları insanlar için toksik etkiye sahiptir. Ayrıca 

klor, insanlar için zararlı olabilecek yan ürünlerin de oluşmasına neden olabilmektedir. 

Örneğin klor yıkama suyundaki organik maddeler ile reaksiyona girerek kanserojen etkiye 

sahip organoklorinlerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu tür yan etkilerinden dolayı ileri 

bir tarihten klorun sadece organik ürünler için değil diğer ürünleri için de kullanımının 
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yasaklanacağı muhtemeldir. Bu yüzden klora alternatif olarak, ozon, hidrojen peroksit, 

organik asitler, esansiyel yağlar, yüksek sıcaklık ve biyokontrol gibi uygulama şekilleri test 

edilmeye başlanılmıştır. Bu alternatif uygulama yönetmeleri aşağıdaki başlıklar halinde 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır (Beuchat, 1998; Betts ve Everis, 2005).  

 

OZON 

Ozon içme suyu dezenfeksiyonu için 1900 yılların başından beri uygulanmasına 

rağmen son 10-15 yıldır gıdalar için kullanılmaya başlanılmıştır. Uygulama esansında üretilen 

ozon hemen yıkama suyuna enjekte edilerek kullanılabilmektedir. Elde edilen ozonlu su 

meyve ve sebzeler için iyi bir bakterisit özelliği taşımaktadır. Ozonun bakterileri öldürme 

etkisinin membranların yapısından bulunan doymamış yağlara, enzimlere ve genetik 

materyale zarar vererek yaptığı tahmin edilmektedir. Özellikle hücre duvarına verdiği zarar, 

bakteri hücrelerinin hızlı bir şekilde etkisiz haline getirilmesine neden olabilmektedir. Ozon 

diğer dezenfektanların aksine çok hızlı bir şekilde etkili olabilmektedir. Ozon elektriksel 

boşalma, elektrokimyasal ve UV-ışınlama metotlarından biri kullanılarak üretilmektedir. 

Ancak uygulama esnasın üretilme zorunluluğu ve su içerisinde kısa ömrü olumsuz taraflarını 

oluşturmaktadır (Kim ve ark., 2003; Mahapatra ve ark., 2005; Sharma, 2005).   

Ozon uygulaması bazı istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir. Bazı meyvelerin 

aromasında ve meyve kabuğu renginde değişimlere neden olabilmektedir. Ayrıca 0.1 ppm’in 

üzerindeki ozon konsantrasyonları burun, boğaz ve deride tahrişlere neden olabilmektedir. 

Çok uzun süre ozona maruz kalmak mutasyonlara hatta ölüme neden olabilmektedir (Perez ve 

ark., 1999; Kim ve ark., 2003; Sharma, 2005).  

 

HİDROJEN PEROKSİT 

Hidrojen peroksit 2005 yılından itibaren yasal olarak gıdalar için kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu nedenle, hidrojen peroksit, H2O2, meyve ve sebzelere bir antimikrobiyal ajan 

olarak hem gaz hamda sıvı formunda uygulanabilmektedir. Hidrojen peroksitin bakteriyel 

etkisi oksidant özelliğinden kaynaklanmaktadır, ayrıca sporları öldürebilme özelliği de 

taşımaktadır. Bu özellikleri sayesinde istenmeyen mikroorganizmaları hızlı bir şekilde elimine 

edebilmesi, hidrojen peroksidi etkili bir sanitasyon ajanı yapmaktadır. Örneğin, adi yonca 

tohumlarının sadece %0.2’lik hidrojen peroksit ile muamele edilmesi Esheria coli O157:H7 

sayısını önemli ölçüde düşürebilmiştir (Taormina and Beuchat, 1999; Betts ve Everis, 2005).  

Hidrojen peroksit, bazı ürünlerde kararmaya veya rengin açılmasına neden 

olabilmektedir, bu yüzden tüm ve meyve ve sebze türleri için kullanımı uygun değildir 

(Johannessen, 2007).  

 

ORGANİK ASİTLER 

Organik asitler özellikle de laktik asit kırmızı etlerin dekontaminasyonunda başarılı bir 

şekilde kullanılmaktadır. Hem laktik asit hem de farklı organik asitler meyve ve sebzeler için 

test edilmektedirler. Örneğin, asetik asit, benzoik asit, sitrik asit, malik asit, propanoik asit, 

sorbik asit, süksünik asit ve tartarik asit bakterileri öldürme etkisine sahiptirler. Bu organik 

asitlerin antimikrobiyal etkisi, bakterilerin bulunduğu ortamdaki pH seviyesini düşürerek, 

membran iletim sistemini bozarak ve bakteri hücresi içerisinde anyon birikimine neden olarak 

gerçekleşmektedir. Organik asitleri pek çok patojenlere karşı etkili olmasına rağmen bazı 
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ırklar asidik ortamda var olmaya adapte olmuşlardır; örneğin Esheria coli O157 (Busta ve 

ark., 2001; Betts ve Everis, 2005; Zheng ve ark., 2013). 

Organik asitlerin meyve ve sebze sanitasyonunda kullanımı için yapılan çalışmalar 

olumlu sonuçlar vermektedir. Limon suyu veya sirke gibi en basit organik asit formları tek 

başlarına veya diğer dezenfektan maddeleri ile beraber oldukça tatmin edici sonuçlar ortaya 

koyabilmektedir. Örneğin maydanozda yapılan bir çalışmada asetik asit (%5; v/v) Yersinia 

enterocolitica bakterilerini tamamen yok edebilmiş, sirke ise bakteri sayısını önemli ölçüde 

düşürebilmiştir (Karapınar ve Gonul, 1992). Asetik asidin hidrojen peroksit ile karışımı 

Salmonella bakterilerini taze doğranmış elma yüzeyinde tamamen uzaklaştırabilmiştir (Liao 

ve ark., 2003). Özellikle hemen hemen her evde bulunan sirke, organik meyve ve sebzeler 

için en kolay elde edilebilen, ucuz ve oldukça etkili bir dezenfektan özelliği taşımaktadır; 

yapılana çalışmalarda Salmonella ve Shigella sonnei gibi bakterilere karşı oldukça etkili 

olduğu bulunmuştur (Wu ve ark., 2000; Weissinger ve ark., 2001).  

Organik asitler diğer dezenfektanlar gibi istenmeyen etkilere sebep olabilmektedir, 

örneğin meyve ve sebze tadında hafif değişikliklerin ortaya çıkması gibi. Bu yüzden ayrıntılı 

çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

ESANSİYEL YAĞLAR 

Genellikle terpen ve türevlerinden meydana gelen esansiyel yağlar bitkilerden elde 

edilen aromatik yapıdaki biyokimyasal maddelerdir. Esansiyel yağlar, aldehitler, yağ asitleri, 

fenoller, ketonlar, esterler, alkoller, azot ve kükürt bileşikleri olarak gruplara ayrılmaktadır. 

Esansiyel yağların mikroorganizmalara karşı etkisi hücre mebranı ile alakalıdır. Bu yağlar 

mebran geçirgenliğini artırarak hücre içi maddelerin dışarı çıkmasına ve nihayetinde hücrenin 

canlılığını kaybetmesine neden olmaktadır. Esansiyel yağlar özellikle gram negatif bakterilere 

karşı daha etkili olabilmektedir. Bu tür yağlar özellikle et endüstrisinde kullanılmaktadır; 

meyve ve sebzeler için daha yeni yeni denenmeye başlanılmış olup çalışmalarda bakterilere 

karşı hafiften orta dereceye kadar varan bir etki mekanizması göstermiştir (Park ve ark., 2000; 

Piper ve ark., 2001; Burt, 2004; Ippollito ve ark., 2005; Zheng ve ark., 2013; Sivakamur ve 

Bauutista-Banos, 2014) 

Esansiyel yağların gıda maddeleri için kullanımı genellikle güvenli olmasına rağmen 

bazı araştırmalarda tahrişe ve toksisiteye neden olabileceği belirtilmiştir. Bu yüzden meyve ve 

sebzelerde yaygın olarak kullanılmadan önce özellikle toksisite ile ilgili çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç vardır (Burt, 2004).  

SICAKLIK UYGULAMALARI 

Meyve ve sebzelere sıcaklık uygulaması 1920’lerden beri yapılmakta olup başarılı bir 

şekilde böcek ve hasatlık zararlarını azaltabilmektedir. Fakat yüksek sıcaklık uygulamaları, 

yaprağı yenen sebzeler ve üzümsü meyveler gibi, çok çabuk bozulan ürünler için uygun 

değildir. Çünkü muhafaza süreleri ve diğer özellikleri negatif yönde etkilenebilmektedir. Sıvı 

formdaki meyve ve sebze ürünleri pastörize edilerek korunabilmesine karşın yüksek sıcaklığa 

dayanıklı virüs ve bakteri sporları risk oluşturabilmektedir (Geysen ve ark., 2005). Yapılan bir 

çalışmada taze doğranmış kantalup kavununda sıcak su uygulamaları Salmonella Poona ve 

Esheria coli bakterilerinin sayısını önemli ölçüde düşürebilmiştir (Annous ve ark., 2004).  
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Organik ürünlere sıcaklık uygulamaları hava ve su ile yapılabilmektedir. Tüm ürünler 

için uygun olmamasına karşın, sıcaklık uygulamaları organik meyve ve sebzelerin 

dezenfeksiyonu için en iyi yöntem olarak gözükmektedir. Yöntemin uygulaması kolay ve 

ucuz olup en önemlisi de doğaya dost bir uygulama olmasıdır.      

 

BİYOKONTROL 

Biyokontrol yararlı mikroorganizmalar olarak adlandırılan mikroorganizmaların 

istenmeyen veya zararlı mikroorganizmalara karşı gıda ürününün kendi bünyesine eklenmesi 

olayıdır. Yararlı mikroorganizmalar ya istenmeyen/zararlı organizmalar ile rekabete girerek 

yâda onlara karşı toksin üreterek biyokontrolü gerçekleştirirler. Meyve ve sebzelerde 

biyokontrol ile çalışmalar oldukça yeni ve azdır. En fazla üzerinde çalışılan yaralı organizma 

laktik asit bakterileri olmuş ve bu bakterinin Aeromonas hydrophila, Listeria monocytogenes, 

Salmonella Typhimurium veya Staphylococcus aureus karşı etkili olduğu ortaya konulmuştur 

(Vescova ve ark., 1996; Breidt and Fleming, 1997; Wilderdyke ve ark., 2004; Betts ve Everis, 

2005; Parafati ve ark., 2015). 

Özellikle mikroorganizmaların toksin üretebilme yeteneği dikkate alındığında,  

biyokontrol uygulamalarının standart hale gelebilmesi için çok kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

 

DİĞER UYGULAMALAR 

Işınlama uygulamaları organik ürünler için yasaklanmıştır. Ancak ultrason, yüksek 

hidrostatik basınç ve darbeli elektrik alanı uygulamalarının gelecekte organik meyve ve 

sebzelerin dezenfeksiyonunda kullanılabilme ihtimalleri vardır. Ultrason biyolojik yapıyı 

parçalayarak mikroorganizmaların yok edilmesine sebep olabilmektedir; bahçe ve tarlada 

özellikle böcekleri uzaklaştırmak için yıllardır test edilen bir sistemdir. Ancak meyve ve sebze 

dekontaminasyonu için sadece birkaç tane çalışmada denenmiştir. Yüksek hidrostatik basınç 

ve darbeli elektrik alanı uygulamaları özellikle et ürünlerinde yeni yeni test edilmeye 

başlanmıştır. Bu uygulamaların hayatı geçirilmesinden önce çok sayıda araştırmaya ihtiyaç 

vardır (Seymour ve ark., 2002; Rosa ve Barbosa-Canovas, 2003; Ross ve ark., 2003; Gomez-

Lopez ve ark., 2014).   

 

SONUÇ 

Organik olarak yetiştirilen meyve ve sebzeler için, klorun haricinde farklı 

dezenfeksiyon veya dekontaminasyon metotları mevcuttur. Bu metotların bazıları üzerinde 

kapsamlı araştırmalar yapılmış ancak diğerleri üzerinde daha fazla araştırmalara ihtiyaç 

vardır. Herhangi bir dezenfeksiyon veya dekontaminasyon metodu seçilirken her bir meyve 

veya sebzenin özel isteği dikkate alınmalıdır. Fakat en önemlisi koruyucu önlemlerin baştan 

alınması ve hasat sonrası dezenfeksiyon veya dekontaminasyona fazla ihtiyaç 

duyulmamasıdır.  
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Özet 

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan çayın yıllık üretim miktarı yaklaşık 212.000 tona 

ulaşmış durumdadır. Hemen hemen tamamına yakın kısmı Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayın üretimi 

esnasında azımsanmayacak düzeyde atık oluşmaktadır. Söz konusu atık miktarı normal şartlarda üretim 

miktarının % 3-5’i düzeyindeyken, yanlış hasat uygulamalarından dolayı % 17-18’lere ulaşabilmektedir.  Bu 

rakamlardan da anlaşılacağı gibi ülkemizde her yıl 35-40.000 ton civarında çay atığı ortaya çıkmakta olup bu 

durum önemli düzeyde çevresel kirliliğe yol açabilmektedir. İşte hem çevresel kirliliğinin önüne geçilmesi, hem 

de ekonomik fayda sağlanabilmesi amacı ile bu atıklardan çeşitli şekillerde (kompost üretimi, yakıt üretimi, 

kafein üretimi, gübre üretimi ve içme sularında atık madde giderimi) yararlanma yoluna gidilmektedir. Çay 

atıklarının bu uygulamalara alternatif olarak çiftlik hayvanlarının beslenmesinde de kullanılabileceğine dair 

araştırma bulguları yer almaktadır. Çay bitkisinden elde edilen ürünler içerdikleri bazı bileşikler vasıtasıyla 

rumen fermantasyonunu ve dolayısıyla hayvanların verim durumlarını etkilemektedir. Bu bileşikler arasında yer 

alan saponinler ve taninlerin rumende metan ve amonyak üretimini azalttığı, toplam uçucu yağ asiti ve 

mikrobiyel protein üretiminde ise artışa yol açtığı farklı araştırıcılar tarafından ileri sürülmüştür. Bu çalışmada 

çay yan ürünlerinin çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılabilirliği ile ilgili araştırma bulguları 

özetlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çay artıkları, Ruminant, Rasyon, Saponin, Tanin. 

POSSIBILITIES OF USING TEA PRODUCTION BY-PRODUCTS IN  

ANIMAL NUTRITION 

 
Abstract 

 The annual production amount of tea, which is one of important agricultural products in Turkey, has 

reached 212.000 tonnes. A huge amount of waste is produced during the production of tea almost all of which 

produced in Black-Sea region. This waste amount is between 3-5%, but it can be reached to 17-18% due to 

unappropriate harvest practices. Nearly 35-40.000 tonnes tea waste is produced in our country, which leads to 

environmental pollution. These tea wastes are used in different ways (compost production, fuel production, 

caffeine production, fertilizer production etc.) both for preventing environmental pollution and also for obtaining 

economical benefit. There are some research findings which indicate that tea wastes can be used in ruminant 

nutrition. By-products obtained from tea production affect the rumen fermentation and animal performance due 

to some compounds which they contain. Saponins and tannins, which are among these compunds, are known to 

decrease methane and ammonia production and to increase total volatile fatty acid and microbial protein 

production in rumen. In this review, some research findings related to the possibilities of using by-products of 

tea production in ruminant nutrition were summarized.  

Keywords: Tea waste, Ruminants, Ration, Saponin, Tannin. 

1. GİRİŞ 

Ülkemizin önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan çayın yıllık üretim miktarı yaklaşık 

212.000 tona ulaşmış durumdadır (FAO, 2013). Hemen hemen tamamına yakın kısmı Doğu 

Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayın üretimi esnasında azımsanmayacak düzeyde atık 

oluşmaktadır. Söz konusu atık miktarı normal şartlarda üretim miktarının % 3-5’i 

düzeyindeyken, yanlış hasat uygulamalarından dolayı % 17-18’lere ulaşabilmektedir 

(Anonim, 2015a).  Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi ülkemizde her yıl 35-40.000 ton 

civarında çay atığı ortaya çıkmakta olup bu durum önemli düzeyde çevresel kirliliğe yol 

açabilmektedir. İşte hem çevresel kirliliğinin önüne geçilmesi, hem de ekonomik fayda 
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sağlanabilmesi amacı ile bu atıklardan çeşitli şekillerde (kompost üretimi, yakıt üretimi, 

kafein üretimi, gübre üretimi ve içme sularında atık madde giderimi) yararlanma yoluna 

gidilmektedir (Anonim, 2015a). Çay atıklarının bu uygulamalara alternatif olarak çiftlik 

hayvanlarının beslenmesinde de kullanılabilirliğinin test edilmesi amacı ile araştırmalar 

yürütülmüştür. 

Çay bitkisinden elde edilen ürünler içerdikleri bazı bileşikler vasıtasıyla rumen 

fermantasyonunu ve dolayısıyla hayvanların verim durumlarını etkilemektedir. Bu bileşikler 

arasında özellikle saponinler ve taninler ön plana çıkmaktadır.  

Saponinler birçok bitkide bulunan ve sulu çözeltilerde dayanıklı yapıda köpük 

oluşturma yeteneğine sahip sekonder bileşiklerdir. Çay bitkisinin tohumları, yaprakları veya 

köklerinden elde edilen saponinler pentasiklik triterpen yapısında olup sapogenin (oleanan) 

(C30H50O6), şekerler (galaktoz, ksiloz ve arabinoz) ve organik asitleri (asetik asit, sinnamik 

asit vb.) içermektedirler (Wang ve ark., 2011). Hu ve ark. (2005a), çay bitkisinde bulunan 

saponinlerin rumen fermantasyonu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacı ile yürüttükleri 

çalışmada rumen fermantasyonunun olumlu yönde etkilendiğini ve ruminal metan ve 

amonyak üretiminin azaldığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ruminal uçucu yağ asiti 

(UYA) üretimi saponin ilavesinden etkilenmemiş, protozoa sayısı ise önemli düzeyde azalma 

göstermiştir.  Babayemi ve ark. (2006), fabrika atığı olarak elde edilen çay yapraklarının tanin 

ve saponin içeriklerine bağlı olarak rumende metan gazı üretim düzeyini (metanogenesis) 

düşürdüğünü ve bu atıkların ruminant rasyonlarında enerji ve protein kaynağı olarak 

kullanılabileceğini bildirmiştir. Aynı şekilde, Mao ve ark. (2010) tarafından yapılan çalışmada 

çay tohumundan ekstrakte edilen saponinin (ÇS) büyüme çağındaki kuzuların rumen 

ortamlarında metan üretimi ve pH'da düşmeye,  toplam UYA ve mikrobiyel protein 

üretiminde ise artışa yol açtığı ortaya konulmuştur.  Aynı çalışmada, soya yağı ve çay tohumu 

saponinin birlikte kullanılması durumunda ruminal metan üretiminin azaltılması konusunda 

pozitif müşterek etki görülmezken, rumen protozoa populasyonu üzerinde negatif müşterek 

etki gözlenmiştir. Silaj temelli toplam karma rasyonlara (TKR) katılan yaş yeşil çay 

artıklarının (YYÇA) fermentasyon kalitesi, sindirilebilirlik ve N dengesi üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi amacı ile koyunlarla ile yürütülen çalışmada YYÇA'nın yem 

tüketiminde bir düşmeye yol açmadığı, yüksek düzeylerde katılması (150 g/kg kuru madde 

(KM))durumunda ise sindirilebilirlikte düşmeye yol açtığı belirlenmiştir. Söz konusu 

çalışmada rasyonda YYÇA'nın artışına bağlı olarak yemle alınan N miktarı ve dışkı ile atılan 

N miktarı artış gösterirken, vücutta alıkonulan N  miktarı ve idrarla atılan N miktarı herhangi 

bir şekilde etkilenmemiş, ruminal NH3 düzeyi ise azalma eğilimi göstermiş ve YYÇA'nın 

rasyona 150 g/kg KM düzeyinde katılabileceği sonucuna varılmıştır (Xu ve ark.,2007). Hu ve 

ark. (2006), Boer ırkı keçilerle yaptıkları çalışmada diyete katılan ÇS'nin ruminal 

fermantasyonda bazı değişikliklere yol açtığını ve uygun dozlarda (3 g/gün) katılan ÇS'nin 

keçilerde gelişme performansını olumlu yönde etkilerken, yüksek ÇS dozlarının (6 g/gün) 

bazı olumsuz etkilere yol açtığını bildirmiştir.  Rumendeki metan (Wallace ve ark., 2002) ve 

amonyak (Wina ve ark., 2005) düzeylerindeki azalmanın ruminal protozoa popülasyonunda 

saponinlerin etkisiyle gerçekleşen düşme ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Wallace ve 

ark., (2002), saponinlerin protozoaların membran yüzeylerinde yer alan sterollerle kompleks 

bileşikler oluşturarak membran bütünlüğünü bozduklarını ve bu yolla ölümlerine yol açtığını 

ileri sürmüştür. Metanojenik (metan oluşturan) bakteriler rumen silli protozolarının dış 
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yüzeylerinde yerleşebilmekte veya protozoa hücrelerinde endosimbiyont olarak 

yaşamaktadırlar (Wang ve ark., 2011). Dolayısıyla protozoların öldürülmesi durumunda 

metan üretimi de düşmektedir. Ancak saponinlerin protozoa popülasyonunu etkilemediğini 

hatta saponin ilavesine bağlı olarak protozoa popülasyonunda artış gözlendiğini bildiren 

literatürler de yer almaktadır (Wina ve ark., 2005).  Ruminal amonyak üretiminde rumendeki 

protozoa sayısının düşmesine paralel olarak ortaya çıkan azalmanın sebebi olarak daha az 

sayıda bakterinin protozoalar tarafından parçalanması (lizis) ve NH3 gibi protein parçalanma 

ürünlerinin daha düşük oranda rumen ortamına salınması gösterilmektedir (Wang ve ark., 

2011).  Nitekim Jouany ve ark. (1996), silli protozoaların rumendeki mikrobiyel N çevrimine 

önemli düzeyde katkıda bulunduğunu ve mikrobiyel protein sentezinde azalmaya yol açtığını 

ve bu nedenle protozoa sayısının düşmesi sonucunda diyetsel N’dan yararlanma etkinliğinin 

arttığını ve sonuç olarak ince bağırsaklara doğru olan mikrobiyel ham protein akımının artış 

gösterdiğini aktarmıştır.  

Çay artıklarının da aralarında bulunduğu bazı bitkisel materyallerde bulunan ve “özel 

çevre şartlarında protein ve diğer makromoleküllerle bileşikler oluşturabilecek düzeyde 

hidroksil veya diğer uygun grupları (karboksiller gibi) içeren yüksek molekül ağırlıklı fenolik 

bileşikler” olarak tanımlanan (Anonim, 2015b) taninler kondense taninler (KT) ve hidrolize 

edilebilir taninler (HT) olmak üzere 2 alt grupta incelenmektedir. Hayvanların verim 

düzeyleri ve sağlık durumları üzerindeki etki potansiyelleri bakımından ön plana çıkan KT, 

proteinlerin rumendeki mikrobiyel parçalanmadan korunmaları (Waghorn, 2008),   iç 

parazitlerden kaynaklanan zararın en düşük düzeye indirilmesi (Niezen ve ark., 1995), 

ruminal fermantasyon sonucunda üretilerek çeşitli şekillerde vücuttan atılan metan (CH4) 

düzeyinin azaltılması (Bueno ve ark., 2015) ve ruminantlarda önemli bir sağlık problemi olan 

şişmenin önlenmesi (Barry ve McNabb, 1999) gibi konularda faydalı etkiler ortaya 

çıkarmaktadır.  Ayrıca, ruminant rasyonlarında bulunan KT dışkı ile atılan N miktarını idrarla 

atılan N miktarına göre artırmakta olup bu durum hayvan vücudundan atılan N miktarını 

azaltmak suretiyle çevre temizliğine katkıda bulunmaktadır (Griffths ve ark., 2013). Yeşil 

çayda bulunan kateşin adı verilen antioksidant özellikteki maddelerin oksidasyonu sonucunda 

siyah çayda thearugibinler olarak adlandırılan taninler oluşur. Çay bitkisinde kayda değer 

ölçüde tanik asit yer almaz (Anonim, 2015c). Çay yan ürünlerinin bazı rumen parametreleri 

üzerindeki etkileri Tablo 1'de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Çay yan ürünlerinin bazı parametreler üzerindeki etkileri. 

 
Metan 

üretimi 
pH 

Toplam 

ruminal UYA 

üretimi 

Rumende 

mikrobiyel 

protein üretimi 

Ruminal NH3 

üretimi 

Rumende 

In vitro gaz 

üretimi 

Kaynak 

Çay (tohum) 

saponini 
- - + +   

Mao ve ark. 

(2010) 

Çay (tohum) 

saponini 
-  0 + -  

Hu ve ark. 

(2005a) 

Çay (tohum) 

saponini 
- 0 0 + - - 

Hu ve ark. 

(2005b) 

Çay (tohum) 

saponini 
-  0  -  

Zhou ve ark. 

(2011) 

Çay (tohum) 

saponini 
- 0 0 + - - 

Hu ve ark., 

(2006) 

+: Artırmış, -:Azaltmış, 0:Etki yok. 
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Çay atıklarından hayvan beslemede farklı şekillerde yararlanılmaktadır. Bu atıklar tek 

başına silolanabildiği gibi farklı bitkisel materyallerden hazırlanan silolara katkı maddesi 

olarak da katılmaktadır.  Kondo ve ark. (2014), yeşil çay ve siyah çay artıklarında toplam 

ekstrakte edilebilir tanin (TEET) ve KT içeriklerini sırasıyla 74 ve 70 g/kg KM ve 21 ve 11 

g/kg KM olarak saptamışlardır. Aynı çalışmada, farklı depolama sıcaklıklarında (10, 20 ve 30 
₀C) silolanan yeşil çay ve siyah çay artıklarının TEET ve toplam ekstrakte edilebilir fenolik 

(TEEF) bileşiklerinin düzeyinde herhangi bir değişiklik olmadığı, ancak KT içeriklerinin yeşil 

çay artıkları silajında sıcaklığın artışına bağlı olarak hafif düzeyde düştüğü ortaya konulmuş 

ve her 2 tür çay artığından elde edilen silajların hayvan beslemede kullanılabilme potansiyeli 

olduğu, ancak bu konuda daha kesin yargıya varılması için proteince zengin diğer yem 

kaynakları ile karşılaştırmalı in vitro ve in vivo çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Diğer bir çalışmada (Kondo ve ark., 2004) farklı yeşil yem bitkileri (yulaf ve sudan otu) ile 

hazırlanan silajlarda farklı formlardaki (yaş, kuru, gamma ışınlamasına maruz bırakılmış ve 

otoklavlanmış) yeşil çay artığının ilavesi ile silaj fermantasyonunda bazı farklılıkların ortaya 

çıktığı belirlenmiştir. Söz konusu çalışmada farklı formdaki yeşil çay artıklarının ortak bir etki 

olarak silolama aşamasında laktik asit üretimini artırması, bunun aksine silolama sürecinde 

gerçekleşen proteolizis olayının bir göstergesi olan NH3-N içeriğini ise azaltması bu artıkların 

silaj kalitesinin artırılması konusunda bazı avantajlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır.    

Çay atıkları ile hazırlanan silajların ruminant beslemede önem taşıyan bazı 

parametreler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacı ile bazı çalışmalar yürütülmüştür. 

Kondo ve ark. (2004), yulaf silajına taze materyal üzerinden % 5, 10 ve 20 oranında katılan 

yeşil çay artığının kuru madde tüketimi ve sindirilebilirliğini etkilemediğini, ancak ham 

protein sindirilebilirliğinin ve vücutta tutulan N miktarının artan yeşil çay artığı katkısına 

bağlı olarak arttığını belirlemiştir. Bu sonuçlar % 20 düzeyinde yeşil çay artığı katkısı ile 

hazırlanan yulaf silajının süt sığırları için iyi bir yem kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. 

Eruden ve ark. (2007),  yeşil çay artığı silajının timoti otu’nun ana kaba yem kaynağı olduğu 

TKR’da % 8, mısır silajının ana kaba yem kaynağı olduğu TKR’da ise % 15 oranında 

kullanılması durumunda yem tüketiminde herhangi bir düşmeye yol açmadığını bildirmiştir. 

Aynı şekilde, Eruden ve ark. (2003), rasyona % 20 düzeyinde katılan yeşil çay silajının yem 

tüketimi ve sindirilebirlikte herhangi bir düşmeye yol açmadığını, ancak ham protein 

tüketiminde artışa, ADF ve NDF sindirilebirliğinde ise düşmeye neden olduğunu 

bildirmektedir. Aynı çalışmada, rasyona % 10 düzeyinde katılan yeşil çay silajının ruminal 

fermentasyonu ile süt verimi ve bileşenlerini etkilemediği belirtilmiş olup bu bulgular süt 

veriminin rasyona % 15 yeşil çay silajı ilavesiyle önemli düzeyde düştüğünü, sütteki yağ ve 

protein düzeylerinin etkilenmediğini süt laktoz düzeyinin ise önemli düzeyde düştüğünü 

bildiren Eruden ve ark. (2005)'ın bulguları ile çelişmektedir. Bu son belirtilen çalışmada 

aktarılan bir diğer önemli bulgu ise rumen NH3-N ve plazma üre düzeyinin % 10-15 yeşil çay 

silajı ilavesi ile önemli düzeyde düşüş göstermiş olmasıdır. Bir diğer çalışmada ise % 20 

oranında yeşil çay silajı içeren rasyonların süt sığırlarında ruminal fermantasyonu olumsuz 

yönde etkilemediği, plazma antioksidant aktivitesi ve plazma vitamin E konsantrasyonunu 

artırdığı ortaya konulmuştur (Nishida ve ark., 2006).Plazma antioksidant aktivitesindeki artış 

özellikle yüksek verimli sağmal inekler açısından büyük önem taşımaktadır. Zira bu tür 

hayvanlar sağılmayan ineklere göre 2-3 kat yüksek oksidatif strese maruz kalmaktadır ki bu 

durum verim düzeylerini önemli düzeyde düşürmektedir. Yeşil çay artıkları silajı plazma 
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antioksidant aktivitesi üzerindeki artırıcı etkisi sayesinde bu oksidatif stres düzeyini 

azaltabilmekte ve sonuçta süt verim düzeyini olumlu yönde etkilemektedir.   

Buraya kadar aktarılan bilgiler ülkemizin özellikle de Karadeniz Bölgesi'nin önemli 

tarımsal ürünleri arasında yer alan çay bitkisinin üretimi esnasında ortaya çıkan farklı atıkların 

ruminantların beslenmesinde kullanılabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki 

çay üretim teknolojisi dikkate alındığında çay artıklarının günümüzde daha çok mısır, çayır 

otu ve yonca gibi bitkisel materyallerle yapılan silajlarda katkı maddesi olarak 

kullanılabileceği görülmektedir. Bu şekilde bir kullanım yoluna gidildiğinde çay üretim 

artıkları 1)Silaj fermantasyonunu arzulanan laktik asit üretimine yönlendirmekte, 2)İçerdikleri 

tanin ve benzeri bileşiklerin etkisiyle silajda gerçekleşen proteolizis olayını engelleyerek 

silajdaki NH3-N düzeyini azaltmakta ve bu yolla N'lu bileşikleri ruminantlarca daha etkin 

şekilde değerlendirilen formlara dönüştürmekte ve sonuçta bir yandan yemleme masraflarının 

düşmesi nedeniyle ekonomik açıdan, diğer yandan da çevreye atılan N miktarının azaltılması 

nedeniyle de çevre temizliği açısından avantajlı bir durum ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca, son 

yıllarda ülkemizdeki çay üretim işletmelerinde mevcut üretim gamının soğuk çay ve buzlu 

çay gibi alternatif ürünlerin üretimindeki artış yönünde değişiklik göstermesi farklı çay üretim 

artıklarının ortaya çıkmasına yol açmakta olup bu durum söz konusu yeni atıkların hayvan 

beslemede kullanılabilme potansiyelinin belirlenmesine yönelik araştırmaların yoğunlaşması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Özet 
Gerek insan sağlığı gerekse bitki ve çevre sağlığına olumlu katkılarından dolayı Ülkemizde organik 

tarıma olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Organik olarak üretilen ürünler içerisinde organik meyve 

üretimi yoğun ilgi görmektedir. Türkiye’de tarımla uğraşan çiftçilerin % 17.6’sı (71.472 çiftçi) organik tarım 

yapmaktadır. Ülkemizde Samsun ili organik tarıma olan ilginin giderek arttığı illerimizden birisidir. İlde organik 

tarımla uğraşan çiftçi sayısı ülkemizde organik tarımla uğraşan çiftçi sayısının % 2.2’sidir (1.568). Samsun ilinde 

36.416 da alanda 1208 üretici tarafından 24 meyve türünde yaklaşık 3.884 ton organik meyve üretimi 

yapılmaktadır. İlde 111 köyde 1115 çiftçi tarafından 35.974 da alanda yaklaşık 3721 tonluk üretimle en fazla 

organik olarak fındık üretilmektedir. Bu ürünü üretim bakımından elma, ceviz, kivi, şeftali ve armut takip 

etmektedir (sırasıyla 66.363 kg, 37.843 kg, 11.115 kg, 11.000 kg ve 6.594 kg). Samsun ilinin organik meyve 

yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Samsun, Organik, Meyvecilik, Üretim  

ORGANIC FRUIT GROWING IN SAMSUN 

 
Abstract 

There has been an increase of interest in organic farming because of the positive contribution it has to 

the environment and to plant and human health. So, there is a huge demand for organic fruit production in 

Turkey. In this country, 17.6 % (71.472) of farmers engage in organic farming. Samsun is one of the cities 

experiencing such a demand. The number of farmers engaged in organic farming in Samsun is 2.2 % (1.568) of 

the number of farmers engaged in organic agriculture in Turkey. In Samsun, 1208 organic farmers have 

approximately 36.416 da with 24 different fruit species and total organic production is about 3.884 tons. 

Organically, the product grown the most in Samsun is the hazelnut. It is produced in 111 villages by 1115 

farmers in a production area of 35.974 da with about 3721 tons of crop grown in the province annually. In terms 

of production, this is followed by apples, walnuts, kiwis, peaches and pears (66.363 kg, 37.843 kg, 11.115 kg, 

11.000 kg and 6.594 kg respectively). In terms of organic fruit cultivation, Samsun is thought to have significant 

potential. 

Keywords: Samsun, Organic, Fruiting, Production  

1.GİRİŞ 

Gün geçtikçe artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için veriminde arttırılması 

gerekmektedir. Verim artışı için de kimyasal gübre, hastalık ve zararlılarla mücadele ilaçları 

ve aşırı mekanizasyon gibi girdiler kullanılmaktadır. Daha fazla ürün almak için yapılan bu 

uygulamalar ve kullanılan kimyasallar hem doğaya hemde insan sağlığı yönünden zararlı 

etkiler ortaya çıkarmaktadır (Dursun ve Ekinci, 2010). Hiçbir sentetik madde kullanılmadan 

üretilen organik tarım ürünleri sağlık riski taşımadıkları için güvenle tüketiciye 

sunulabilmektedir. Organik tarımda dışarıdan hiçbir müdahalede bulunmaksızın doğal gelişim 

süreçlerinde yetiştirilen ürünler kendi doğal tatlarını korumaktadırlar. Organik tarım ile 

tüketici sağlığı yanında tarımsal üretimde bulunan çiftçi ve çevre sağlığı da korunmakta ve bu 

sayede tüketicinin sofrasına gelen kimyasallara engel olunarak sağlıklı nesillerin yetişmesi 

sağlanmaktadır (Ertem ve Çiçekli, 2010). Özellikle doğal yapısı çok fazla bozulmayan 

bölgelerde yapılan veya yapılacak olan organik üretim oldukça önem arz etmektedir. Bu tür 

yörelerde yapılacak olan yetiştiricilikte kullanılacak kimyasal ilaç ve gübre kullanımı diğer 

bölgelere göre daha az ve ya hiç olmamaktadır. Bu nedenle de buralarda organik tarım daha 

kolay yapılabilmektedir. Ülkemizin genel konumu, sahip olduğu biyoçeşitlilik ve birçok 

mailto:ozturka@omu.edu.tr


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

304 

 

alanda bozulmamış topraklarımızın varlığı ve uygun ekolojik koşullar organik tarım 

potansiyelini artırmaktadır (Yanmaz, 1996). Ülkemizde doğal yapısı ve üretim deseni 

bakımından Karadeniz Bölgesi organik tarım için önem arz etmektedir. Bölgede Samsun ili 

organik tarıma olan ilgi ile ön plana çıkmaktadır. Nitekim Samsun ili ülkemizde organik tarım 

pazarı bulunan iller arasında yer almaktadır. İlde ülkemizin ilk organik fındık üreticileri birliği 

kurulmuş olup aynı zamanda sözleşmeli organik tarım modeli uygulanarak 6 adet organik 

ürün işleme tesisi mevcuttur (Anonim, 2015a). Bu çalışma ile organik tarıma ilginin gün 

geçtikçe arttığı Samsun ilinin organik meyvecilik durumu incelenmeye çalışılmıştır. 

     

1.1. Samsun İlinin Özellikleri 

Samsun, Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümünde 41-17 kuzey enlemi ve 36-

20 doğu boylamında yer almaktadır. Toplam 9.352 km
2
’lik yüz ölçümüne sahip ilin toprakları 

içerisinde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin oluşturduğu verimli deltalar yer almaktadır. 

Samsun iklimi şehrin konumu ve coğrafyası dolayısıyla sahil ve iç kesimlerde değişiklik 

gösterir. İl genelinde zengin ormanlara sahiptir ancak ovalık yerlerde orman örtüsü yok 

denecek kadar azdır. İlin sahil kesiminde yazları sıcak ve nemli kışları serin Karadeniz 

ikliminin etkili olurken iç kesimlerde kışlar soğuk, yağmurlu ve kar yağışlı yazları ise serin 

olan karasal iklime sahiptir. Sahil kesiminde kışın kar çok az görülürken iç kesimlerde kış 

aylarında kar nedeniyle ulaşım aksayabilmektedir. Şehrin en düşük sıcaklık ortalaması 5.9 °C, 

en yüksek sıcaklık ortalaması ise 23°C'dir. Günümüzde yüzölçümünün % 47'si tarım 

alanlarından oluşan Samsun'da başlıca tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar 

ve yumru bitkiler yetiştirilmektedir. Son dönemlerde artan yatırımlarla birlikte organik 

tarımın da yapılmaya başlandığı bir şehir haline gelen Samsun'da organik karpuz ve ekolojik 

yumurta gibi ürünler yurtiçi ve yurtdışına dağıtılmaktadır. Narenciye domates, üzüm gibi 

eskiden bu yana üretilen meyveler günümüzde de önemli ihracat ürünlerindendir (Anonim, 

2015b).  

1.2. Samsun İlinin Organik Meyvecilik Potansiyeli  

Ürün desenine göre Samsun ili tarım alanlarının dağılımı ve üretim miktarları Çizelge 

1’de verilmiştir. İl genelinde toplam 3.742.261,4 da tarım alanının büyük çoğunluğunda 

tahıllar ve diğer bitkisel ürünler (2.287.263,0 da; %61) ile Meyve, içecek ve baharat bitkileri 

(935.175,0 da; %25) yetiştirilmektedir. Meyve, içecek ve baharat bitkileri içerisinde meyve 

üretim miktarı ise 126.251 ton’dur.  

 

Çizelge 1. Samsun ili tarım alanları dağılımı ve üretim miktarları  

Ürün Deseni Alan (Dekar)* Üretim (ton) 

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler 2.287.263,00 1.919.863,0 

Nadas  196.832,00 - 

Sebze Bahçeleri  322.356,00 2.154.901,0 

Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri 935.175,00 126.303,0 

Süs Bitkileri  635,41 5.311.372,0
**

 

Toplam  3.742.261,41  

*: TÜİK, 2015; **: üretim miktarı adet’tir 
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Bu üretim içerisinde yumuşak ve sert çekirdekli meyveler ile sert kabuklu meyveler en 

fazla üretilen meyvelerdir. İlde az miktarda da üzüm, zeytin ve subtropik meyve üretimi 

mevcuttur (Çizelge 2).  

Çizelge 2. Samsun ili meyve türü gruplarına göre üretim alanları ve miktarları  

Meyve Türü Grupları Üretim Alanı (dekar) Üretim Miktarı (ton) 

Üzüm 1.133* 1.229* 

Subtropik Meyveler 1.868 3.312 

Yumuşak, Sert Çekirdekli ve 

Diğer Meyveler 
21.852 54.503 

Zeytin 243 69 

Sert Kabuklu Meyveler 908.404 67.238 

Baharat Bitkileri 177 52 

*: TÜİK, 2015 

Ülkemizde 2014 yılı verilerine göre organik tarım, 875.835 ha alanda 71.472 çiftçi 

tarafından yapılmakta olup 1.642.236 ton ürün üretilmektedir. Samsun ilinde organik tarım 

yapılan alan ülkemiz organik tarım alanlarının % 17.6’sıdır. İlde organik tarım yapan 1568 

çiftçinin 1208’i organik meyvecilik yapmaktadır. Üreticiler 3642 ha alanda 3.884 ton organik 

meyve üretimi gerçekleştirmişlerdir (Çizelge 3).     

Çizelge 3. Samsun ili 2014 yılı organik tarım verileri 

 Ürün 

Sayısı 

(adet)  

Çiftçi Alan Üretim 

 Sayısı % ha % ton % 

Türkiye 208
*a

 71.472 17.6 875.835 13.9 1.642.236 1.3 

Samsun (Org. Tarım) 69
*b

 1.568 2.2 4.243 0.48 6.781 0.41 

Samsun (Org. Meyvecilik) 24
*b

 1.208 1.7 3.642 0.41 3.884 0.23 
*a
: TÜİK, 2015 

*b
:
 
Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

İlde organik olarak üretilen meyve türleri tablo 4’de verilmiştir. Organik tarım il 

genelinde hemen hemen tüm ilçelerde 24 meyve türünde ve toplam 185 köyde yapılmaktadır. 

İlde 111 köyde 1115 üretici tarafından 35.974 da alanda yaklaşık 3721.6 ton ile en fazla 

üretilen ürün fındıktır. Bu ürünü yaklaşık 66.3 ton ile elma, 37.8 ton ile ceviz, 11.1 ton ile 

kivi, 11.0 ton ile şeftali takip etmektedir (Çizelge 4).  

Samsun ilinde Karadeniz Bölgesinin genelinde olduğu gibi en fazla üretilen meyve 

fındıktır. Bu ürüne yönelik olarak ilde ülkemizin ilk ‘Organik Fındık Üreticileri Birliği’ 

Terme ilçesinde kurulmuştur. Ayrıca bu ürüne dayalı olarak ‘Karadeniz Organik Tarım 

Ürünleri Üreticileri Derneği’ de kurulmuştur. Yine Samsun’lu iş adamları tarafından 

‘EKOSAM’ adı altında organik tarım şirketi kurulmuş ve bu şirket üreticilere sözleşmeli 

üretim modeli ile organik tarım yaptırmaktadır (Anonim, 2015a). Yine bu doğrultuda 

Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerine yakın olan ‘Çakmak Barajı Su Havzasının’ kirlenmesini 

önlemek için, bölgedeki tarım alanlarında organik tarım yapılarak hem yöre çiftçisine 

alternatif gelir kaynağı sağlanmış hem de baraj suyu ve çevresinin kirlenmesinin önüne 
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geçilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Samsun ve 

Antalya’da organik tarım pazarı bulunmaktadır. Tüketiciler üretimin her aşamasının kontrol 

ve sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenen üzerinde Organik ürün logosu bulunan 

ürünlere güven duymaktadırlar Tüketiciler organik ürünleri kolaylıkla bulabilecekleri ve 

güvenerek alabilecekleri organik ürün pazarlarını tercih etmektedirler.   

Çizelge 4. Samsun ilinde organik olarak üretimi yapılan meyvelere ait veriler (Anonim, 

2015c)  

Ürün Adı Köy Sayısı Çiftçi Sayısı Alanı (da) Üretim (kg) 

Ahududu 1 1 0.02 10 

Altın çilek 1 1 0.5 50 

Armut 6 8 12.961 6594 

Ayva 2 2 14.58 4768 

Böğürtlen 1 1 1 1000 

Ceviz 16 21 210.113 37843 

Çilek 1 1 3 6000 

Dut 1 1 0.05 5 

Elma 16 22 95.618 66363 

Erik 1 2 0.3 700 

Fındık 111 1115 35974.31 3721617 

İncir 2 3 1 3700 

Kestane 1 1 1 200 

Kızılcık 1 1 0.05 50 

Kiraz 5 7 16.273 9796 

Kivi 7 5 57.892 11115 

Kuşburnu 1 2 2.082 641 

Muşmula 2 2 0.7 340 

Nar 1 1 6.25 0 

Şeftali 1 1 10 11000 

Trabzon hurması 1 2 0.6 900 

Üzüm 3 5 2.959 1145 

Vişne 1 1 0.3 150 

Zeytin 2 2 4.071 250 

 TOPLAM 185 1.208 36.416 3.884.237 

 

2. SONUÇ 

Gerek Türkiye organik tarım alanları içerisindeki payı gerekse organik tarımla uğraşan 

çiftçi sayısı, üretilen ürün çeşitliliği ve ürün miktarları da göz önüne alındığında Samsun ilinin 

önemli bir organik meyvecilik potansiyelinin olduğu görülmektedir. Bu potansiyelin daha 

temiz bir çevre, daha sağlıklı ürün ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için daha da 

artırılabileceği görülmektedir. Ayrıca ilde yapılan organik meyve üretiminin bir kontrol ve 

sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenerek üreticilerin organik tarım ilke ve esasları 

doğrultusunda üretimlerine devam etmeleri sağlanmalıdır.   
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ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet 

Bu çalışmada serada organik tarım prensiplerine uygun olarak kompost (K), ahır gübresi (AG) ve yapay 

organik gübre (YOG) kullanılarak Bornova İzmir koşullarında domates yetiştiriciliği yapılmıştır. Söz konusu 

materyallerin toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri yanında domates verimi üzerine etkilerinin 

araştırıldığı bu çalışma tesadüf blokları deneme desenine  göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada  

1) 10 t K/da + 10 t AG/da;  2) 10 t K/da + 10 t AG/da + YOG; 3) 15 t K/da + 10 t AG/da;  4) 15 t K/da + 10 t 

AG/da + YOG; 5) kontrol;  6) 10 t AG/da ve  7) 10 t K/da konuları denemeye alınmıştır.  Çalışma sonucunda 

uygulanan organik materyallerin toprağın hacim ağırlık ve faydalı su miktarlarını azalttığı, buna karşın organik 

madde, toplam boşluk, tarla kapasitesi, solma noktası, katyon değişim kapasitesi ve suda çözünebilir tuz 

değerlerini arttırdığı belirlenmiştir. Toprak tepkimesinde ise belirgin bir değişiklik görülmemiştir. Domates 

verimi kontrol uygulamasında 4,3 kg/m
2 
iken diğer uygulamalarda verim 4,11-6,43 kg/m

2
 arasında değişmiştir.  

Anahtar kelimeler: Toprak, Sera, Organik, Domates 

THE EFFECTS OF COMPOSTED PLANT RESIDUES AND FARMYARD MANURE 

ON SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTİES OF SOIL IN ORGANIC 

TOMATO CULTIVATION UNDER GREENHOUSE CONDITIONS 

 
Abstract 

In this study, composted plant residues (CPR), farmyard manure (FYM) and artificial organic fertilizer 

(AOF) were used to fertilize organically grown tomato plants under greenhouse conditions. The study was 

carried out according to randomized blocks experimental design with three replications to investigate the effects 

of said materials on physical and chemical properties of soil and tomato yield. Applications of organic material 

to soil were made as following dosages and rates; 1) 10 t CPR/da + 10 t FYM/da; 2) 10 t CPR/da + 10 t FYM/da 

+ AOF; 3) 15 t CPR/da + 10 t FYM/da; 4) 15 t CPR/da + 10 t FYM/da + AOF; 5) control; 6) 10 t FYM/da and 7) 

10 t CPR/da. Consequently, organic material applications reduced the bulk density and available water content of 

soils while they increased the porosity, field capacity, wilting point, cation Exchange capacity and water soluble 

salt contents of soils. As for soil reaction, there were no significant change. While tomato yield was 4,3 kg/m
2
 in 

the control, it changed between 4,11 kg/m
2
 and 6,43 kg/m

2
 with organic material applications. 

 

1. GİRİŞ 

Tüm canlılar habitat içindeki yaşamlarında birbirleri ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

ilişkiler, alışverişler ve dayanışmalar içerisinde dengeli bir yaşam sürdürürler. Bu denge doğal 

afetler, değişen iklim olayları vb. nedenler ile bazen bozulsa bile, doğa kendi iç dinamikleri ve 

dayanışması ile dengeyi, kısa ya da uzun sürelerde tekrar yenileyebilir ve düzenli doğal 

yaşamı yeniden oluşturabilir. Bu dengenin bilinçli ya da bilinçsiz olarak bozulması, doğal 

kaynakların geriye dönüşümü olmayacak şekilde tüketilmesi veya kirletilmesi, yaşam 

ortamının bozulmaya, dengesini ve sürdürülebilirliğini yitirmeye başlaması ile sonuçlanır. Bu 

tür durumlarda çoğunlukla insan faktörü devreye girmektedir. İnsanoğlunun etkileri devam 

ettiği sürece de ekolojik dengeler bozulmayı sürdürür ve sonuçta yaşam ortamı (habitat), başta 

insanlar olmak üzere tüm canlı yaşam için özelliklerini ve barındırıcılığını yitirir ve hatta 

onları tehdit eder hale gelir. 
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Doğal dengenin bozulmasına yol açan insan kaynaklı çok sayıda neden bulunmaktadır. 

Tarım arazilerinin plansız bir şekilde yerleşime açılması, orman yangınları, erozyon, evsel ve 

endüstriyel atıkların yeterli ve uygun şekilde arıtılmadan ırmak, göl ve denizlere boşaltılması 

gibi bu duruma çok sayıda örnek verilebilir. Bu konuda yanlış tarımsal uygulamalar da doğal 

dengenin bozulması ve kaynakların elden çıkmasına neden olabilmektedir (Çakmak, 2002; 

Kraft ve Stites, 2003). 

Tüm bu olumsuzluklara tepki olarak doğan organik tarım insan ve doğa merkezli bir 

üretimi amaçlamakta, mevcut kaynakların sürdürülebilir bir kullanımını öngörmektedir.  

Ülkemizde 2014 yılında 64911 hektara ulaşan örtü altı tarım alanı içinde domates 3,29 milyon 

ton üretim ile başı çekmektedir (TÜİK, 2014a,b). Ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip 

olan domates bitkisinin, sera koşullarında organik tarım prensibiyle yetiştiriciliği yapıldığı bu 

çalışmada, kompost ve ahır gübresinin toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine 

etkileri incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma 1998 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yürütülmüştür. 

Çalışmada domates çeşidi olarak cv. Elif 190 kullanılmıştır. Sera toprağına ait bazı özellikler  

Çizelge 1’de verilmiştir. Sera toprağına ilave etmek amacıyla çevredeki ekolojik tarım yapılan 

işletmelerden temin edilen bitkisel atıklar uygun olgunlaştırma işlemleri sonucunda kompost 

haline getirilmiştir. Denemede kullanılan bu kompostun ve ahır gübresinin kimyasal 

özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çalışmada ayrıca piyasadan temin edilmiş olan yapay 

organik gübre de kullanılmıştır. Biyolojik kökenli olan bu gübrenin bileşiminde N, P, K ve 

ağırlıklı olarak humik asit bulunmaktadır. Çalışma boyunca zararlılarla mücadele amacı ile 

sarı yapışkan tuzaklar kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1 Sera toprağının bazı özellikleri. 

pH  6,94 

Suda çözünebilir toplam tuz % 0,14 

Kireç (%) 3,13 

Organik madde (%) 7,63 

Katyon değişim kapasitesi  (me/100 g) 44,06 

Kum (%) 67,44 

Mil (%) 24,00 

Kil (%) 8,56 

Bünye  Kumlu-tın 

 

Çizelge 2 Denemede kullanılan kompost ve ahır gübresinin bazı özellikleri. 

  Kompost Ahır Gübresi 

pH  7,11 7,59 

Suda çöz. Top. tuz (%) 1,69 2,03 

Kireç (%) 5,28 4,93 

Organik madde (%) 54,82 46,03 

Katyon değişim kapasitesi (me/100 g) 56,07 55,07 

C/N  27,47 18,38 

 

Deneme üç tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. 

Denemeye ait uygulamalar şöyledir: 
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Uygulama no: 

1 10 ton kompost/da + 10 ton ahır gübresi/da 

2 10 ton kompost/da + 10 ton ahır gübresi/da + yapay organik gübre 

3 15 ton kompost/da + 10 ton ahır gübresi/da 

4 15 ton kompost/da + 10 ton ahır gübresi/da + yapay organik gübre 

5 kontrol 

6 10 ton ahır gübresi/da 

7 10 ton kompost/da 

 

Her tekrardaki bitki sayısı 15 dir. Seranın yeterince büyük olmaması nedeniyle 5 ve 6 

nolu uygulamalar 1, 7 nolu uygulama ise 2 parsel olarak yürütülmüştür. Beş, altı ve yedi nolu 

parsellerden elde edilen sonuçlar, ortalama olarak gözlem değeri olarak verilmiştir. Parseller 

2×2=4 m
2
 boyutlarında oluşturulmuştur. Multipotlardaki fidelerin şaşırtma tarihi 10 Nisan 

1998’dir. Serada sulama solar radyasyon esas alınarak yapılmıştır (Boztok vd., 1984). Diğer 

bakım işleri Sevgican (1999)’a göre yürütülmüştür. Uygulamalar arasında yer alan, 4 

bileşenden oluşan yapay organik gübrenin (Bioma) uygulanışı firmanın önerisi doğrultusunda 

olmuştur. Toz halindeki 1 ve 2 nolu bileşen 50 g/da ve 60 g/da olacak şekilde tartılmış, ılık 

suda eritilmiş ve sıvı olan 3 nolu bileşen 100 ml/da hesabıyla bu çözeltiye ilave edilerek 

denemeye hazır parsellere püskürtülmek suretiyle uygulanmıştır. Dikimden 3 hafta sonra, sıvı 

olan 4 nolu bileşen 1 litre/da olacak şekilde toprağa püskürtülmüştür. 

İlk meyve hasadı 12 Haziran 1998’de yapılmıştır. Haftada iki kez olmak üzere toplam 

10 kez gerçekleşmiştir. 

Çalışmada toprak özellikleri ise aşağıda belirtildiği gibi belirlenmiştir. 

Hacim ağırlık: 100 cm
3
 hacimdeki çelik silindirler yardımıyla ve içerisinde alınan yapısı 

bozulmamış toprak örnekleri, 105 ºC sıcaklıkta etüvde kurutularak hesap yöntemiyle 

bulunmuştur (Black, 1965). 

Özgül Ağırlık: Hacmi belli olan Piknometre şişeleri ile analiz edilmiştir (U.S. Salinity Lab. 

Staff, 1954; Black, 1965). 

Toplam Porozite: Özgül ağırlık ve hacim ağırlık verileri kullanılarak formülle saptanmıştır 

(Tuncay, 1993). 

Tarla kapasitesi: 1/3 atmosfer basınç altında 5 Bar pressure Plate Extractor aleti ile 

saptanmıştır (U.S. Salinity Lab. Staff, 1954). 

Solma noktası: 15 atmosfer basınç 15 Bar pressure Plate Extractor aleti ile saptanmıştır (U.S. 

Salinity Lab. Staff, 1954). 

Faydalı su: Tarla kapasitesi ve solma noktası verileri kullanılarak hesap yolu ile 

belirlenmiştir (U.S. Salinity Lab. Staff, 1954). 

pH: Doygunluk çamurunda cam elekrotlu pH-metre ile ölçülmüştür (Jackson, 1967). 

Suda çözünebilir toplam tuz yüzdesi: Saf su ile doygun hale getirilen örneklerin Beckman 

geçirgenlik köprüsü aleti ile direnci ölçülmüş, direnç verisi, örnek ısısı ve doygunluk %’si 

nomograma  uygulanarak belirlenmiştir (US Soil Survey Staff, 1951). 

Katyon değişim kapasitesi: Sodyum ile doyurulan toprak örneklerinde, amonyum asetat ile 

Na eksrakte edilmiş ve alevfotometrede belirlenip katyon değişim kapasitesi me/100 g olarak 

hesaplanmıştır (Jackson, 1967). 
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Organik madde: Toprak örneklerinin organik madde yüzdesinin belirlenmesinde Rauterberg 

ve Kremkus yöntemine göre saptanan organik karbon değeri 1,724 sabiti ile çarpılarak 

organik madde miktarı saptanmıştır (Rauterberg ve Kremkus, 1951). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Hacim Ağırlık ve Toplam Porozite 

Kompost ve ahır gübresi uygulamasıyla toprakların hacim ağırlıkları 1,00 ile 0,83 

g/cm
3
 arasında değişen değerlere düşmüştür. Bilindiği gibi yüksek değerlerdeki hacim ağırlık 

genelde kum bünyeli topraklarda, erozyona uğramış alanlarda, teksel ve zayıf stürüktürlü 

dokularda görülmekte, sıkışma sonucu porozitenin azalması nedeniyle de bitki gelişimini 

engelleyen ve istenmeyen koşulların oluşmasına yol açmaktadır (Marshall ve Holmes, 1988). 

Kontrol parseli gözlem değerine göre uygulamalar incelendiğinde dekara 15 ton 

kompost+10 ton ahır gübresi uygulanan parselin hacim ağırlık değerinde % 19,42’lik bir 

azalma meydana gelmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın hacim ağırlığı 

üzerine etkisi. 

Toprağın fiziksel özelliklerinden olan toplam porozite sera toprağında % 51,60 olarak 

saptanmıştır. Kompost ve ahır gübresi uygulamaları ile toplam porozite değerleri artmış,  

% 54,35 ile % 63,25 arasında bulunmuştur (Şekil 2). 

Kontrol parseline göre uygulamalar karşılaştırıldığında toplam porozitede en fazla 

artış  % 25,58 ile dekara 15 ton kompost+10 ton ahır gübresi+yapay organik gübre uygulanan 

4 numaralı uygulamada gerçekleşmiştir (Şekil 2). Sera toprağının organik maddece zengin 

olmasından kaynaklanan % 51,60 gibi yüksek porozite değerine rağmen, kompost ve ahır 

gübresi ilavesine paralel olarak bu değerde ~% 26 gibi bir artışın analiz edilmesi, özellikle 

havalanma problemi olan topraklar için önerilebilecek bir uygulamadır. 
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Şekil 2. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın toplam porozitesi 

üzerine etkisi. 

3.2. Tarla Kapasitesi, Solma Noktası ve Faydalı Su 

Toprak nem sabitelerinden olan tarla kapasitesi, solma noktası ve faydalı su üzerine 

farklı düzeylerdeki kompost ve ahır gübresinin etkileri de bu araştırmada ele alınmıştır. 

Kompost ve ahır gübresi ilavesiyle toprakların tarla kapasitesi değerleri % 29,19 ile 41,24 

arasında değişim göstermiştir (Şekil 3).  

Dekara 10 ton kompost + 10 ton ahır gübresi uygulamasında tarla kapasitesi değeri 

kontrol parseli gözlem değerine göre % 51,84’lük bir artışla % 41,24’e ulaşmıştır. 

 

Şekil 3. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın tarla kapasitesi 

üzerine etkisi. 

Topraklara kompost ve ahır gübresi ilavesi solma noktası değerlerinde artışlara neden. 

Uygulamalar arasında kontrol parseli gözlem değerine göre en fazla artış dekara 10 ton 

kompost + 10 ton ahır gübresi + yapay organik gübre uygulamasında belirlenmiştir. Söz 

konusu artış % 79,31 olarak gerçekleşmiş ve solma noktası % 31,29 bulunmuştur (Şekil 4). 

Kontrol parseline göre % 79’luk artış da solma noktası için azımsanmayacak bir artıştır. 
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Şekil 4. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın solma noktası 

üzerine etkisi. 

Dekara 10 ton kompost + 10 ton ahır gübresi uygulaması hariç diğer uygulamalarda 

toprakların faydalı su içerikleri kontrol parseli gözlem değerine göre azalmıştır. Faydalı su 

içeriği en çok dekara 15 ton kompost + 10 ton ahır gübresi + yapay organik gübre 

uygulamasında azalmıştır (Şekil 5). Toprakların faydalı su içeriklerindeki azalış, topraklara 

ilave edilen organik materyallerin toprağın tarla kapasitesini ortalama % 35’lere çıkarırken 

solma noktalarını yine ortalama % 27’lere yükseltmesi ve solma noktasındaki artışın tarla 

kapasitesinden çok olmasından kaynaklanmaktadır. 

Şekil 5. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın faydalı su içeriği 

üzerine etkisi. 

3.3. Katyon Değişim Kapasitesi ve Organik Madde 

Uygulamalar sonucu toprağın KDK değerleri artmıştır. Kontrol parseli gözlem 

değerine göre en fazla artış dekara 10 ton kompost + 10 ton ahır gübresi + yapay organik 

gübre uygulamasında belirlenmiştir. Söz konusu artış % 31,66 olarak gerçekleşmiş ve KDK 

52,73 me/100 g olarak analiz edilmiştir (Şekil 6).  
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Toprakların katyon değişim kapasitesinde organik komponentlerin payı, tarımda 

kullanılan tın, mil ve kil bünyeli toprakların Ap horizonlarında çoğunlukla % 25-35 sınırları 

arasındadır. Bu değer kum bünyeli topraklarda daha büyüktür ve bazı organik topraklarda 

(turbalıklar) % 100’e çıkabilmektedir. 

Şekil 6. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın katyon değişim 

kapasitesi üzerine etkisi. 

Sera toprağı % 7,05 düzeylerinde organik madde içermektedir. Bu değer farklı 

düzeylerde kompost ve ahır gübresi uygulamalarıyla % 8,85 ile 10,29 arasında değişmiş ve % 

45’e varan artışlara neden olmuştur (Şekil 7).  

 

Şekil 7. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın organik madde 

içeriği üzerine etkisi. 

3.4. Suda Çözünebilir Toplam Tuz ve pH 

Uygulamalar kontrol parseli uygulama değeri ile karşılaştırıldığında suda çözünebilir 

toplam tuz içeriklerinde % 207,14 ile 350 arasında değişen artışlar meydana gelmiştir (Şekil 

8).  

Domates bitkisi tuzluluğa toleranslı bir bitki olmasına rağmen yine de seralarda toprak 

tuzluluğu önemli bir sorun olduğundan bu tip organik materyallerin topraklara ilave 
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edilmesinde tuzluluk kontrollerinin başlangıçta ve üretimin diğer aşamalarında sıkça 

yapılması yararlı olacaktır. 

 

Şekil 8. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın suda çözünebilir 

toplam tuz içeriği üzerine etkisi. 

Toprakların pH değerlerinde az miktarda düşme görülmüş, ve nötr sınırları içinde 

kalmıştır (Çizelge 3). Az da olsa pH değerlerinde görülen düşüş organik maddenin ayrışması 

sonucu meydana gelen organik asitlerden kaynaklanabilir. 

 

Çizelge 3. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin toprağın pH değerleri 

üzerine olan etkisi. 

Uygulama 1 2 3 4 5 6 7 

pH 6,76 6,66 6,94 6,67 6,94 6,71 6,76 

 

3.5. Verim 

En düşük verim dekara 10 ton kompost uygulanan parselde 4,109 kg/m
2
 olarak 

bulunmuştur. En yüksek verim dekara 15 ton kompost + 10 ton ahır gübresi + yapay organik 

gübre uygulamasında 6,430 kg/m
2
 olarak bulunmuş ve kontrole göre % 49,47’lik bir artış 

gözlenmiştir. (Şekil 9). 

Kontrole göre verimde tek düşüş dekara 10 ton kompost uygulamasında gözlenmiştir. 

C/N oranının kompost materyalinde (27,47) ahır gübresine (18,38) göre daha yüksek olması 

bu durumda etken olabilir. 
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Şekil 9. Farklı düzeylerde uygulanan kompost ve ahır gübresinin domates verimi üzerine 

etkisi. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada organik materyallerin toprak özellikleri üzerine etkileri incelenmiş ve 

uygulamaların toprağın hacim ağırlık ve faydalı su miktarlarını azalttığı, buna karşın organik 

madde, toplam boşluk, tarla kapasitesi, solma noktası, katyon değişim kapasitesi, suda 

çözünebilir tuz ve domates verimini arttırdığı belirlenmiştir. Bu durum organik maddenin 

toprağın en önemli bileşenlerinden biri olduğunu ve topraklardaki pek çok değişim olaylarının 

odak noktasını oluşturduğunu bir daha göstermiştir. Bu nedenle özellikle organik tarımda, 

toprak organik maddesi ve yönetimi ayrı bir önem kazanmaktadır. 
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KARADENİZ BÖLGESİNİN ORGANİK TARIM ALANLARI VE 

FIRSATLARI 
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1
Tarla Bitkileri, Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN 

Özet 

Küresel düzeyde yaşanan çevre kirliliği ve buna bağlı olarak doğal dengenin korunması ihtiyacı, 

beraberinde bazı alternatif üretim şekillerini de gündeme getirmiştir. Bu üretim şekillerinin tarımsal alana 

yansıması organik tarım şeklinde olmuştur. Türkiye, uygun çevresel koşulları nedeniyle, en büyük tarımsal 

üreticilerden biridir. Türkiye kirlenmemiş toprağa, uygun iklime ve büyük tarımsal kapasiteye sahip olmasına 

rağmen maalesef organik ürünlerin üretimi ve satışında istenen seviyelerde değildir. Bu makalede, Karadeniz 

Bölgesi’nin organik tarım alanları hakkında bilgi verilmiş ve avantajları, dezavantajları özetlenmiştir. Aynı 

zamanda, bölgenin organik tarımını iyileştirmek için bazı öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Karadeniz Bölgesi 

Abstract 

Enviromental pollution at the global level and the need fort he preservation of natural balance brought 

some alternative production methods to the agenda. The reflection of these production methods to agriculture 

field has been in the way of organic agriculture. Turkey is one of the largest producers of agricultural crops in 

the world due to favorable enviromental conditions. Even though Turkey has important advantage in organic 

agriculture in term of unpolluted soils, favorabla climate and great agricultural production capacity, 

unfortunately. İn this article, it was given the information about of Karadeniz organic agriculture areas and 

summarized the advantages, disadvantages. Also, some suggestion and recommendations were made to enhance 

the organic farming of region. 

Key Words: Organic Agriculture, Karadeniz Region 

1. GİRİŞ 

20. yüzyılda özellikle tarımsal alanda, bilimsel araştırmaya kamunun önemli ölçüde 

yatırım yapması, sanayileşmiş ülkelerde tarımsal verim ve ürün artışları sonucunu 

doğurmuştur. Ancak zamanla gıda ürünlerinde ortaya çıkan yanlış uygulamalar ve bu durumu 

tespit eden çalışmalar, tüm toplumlarda tarımsal üretime farklı bir bakışı ve beklentiyi 

beraberinde getirmiştir. Özellikle gelişmiş ve zengin ülke toplumları, tükettikleri ürünlerin 

niteliği konusunda gösterdikleri özen ve hassasiyete paralel olarak, daha fazla bedel ödemek 

pahasına daha doğal ve sağlıklı ürünler talep etmeye başlamışlardır. 

Organik tarım, insan sağlığını ön planda tutan, doğaya zarar vermeden doğadan en iyi 

şekilde yararlanma sanatıdır. Bu yöntem özellikle insan ve hayvan sağlığına zarar veren, 

sağlıksız üretilen yiyecek ve yemlerin kullanılmasını da yasaklayan bir sistem olarak kabul 

edilmektedir. Organik tarım kapalı bir tarım sistemi olarak görüldüğünden, bu tarım 

sisteminde hayvancılık, bitkisel üretimi; bitkisel üretim de hayvancılığı desteklemektedir. 

Organik tarım dengeli beslenmeyi esas aldığından daha sağlıklı ürünler elde edebilmek için 

her türlü organik atıklar değerlendirmeye tabi tutularak topraktan daha fazla verim elde 

edilmeye çalışılacak ve bu ise tarımda sürekliliğin sağlanmasında büyük katkı sağlayacaktır. 

 

1.1. Türkiye’de Organik Tarım 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küreselleşen pazar ekonomisi içerisinde 

geliştirilen tarımsal üretim teknikleri ve uygulamaları sonucunda, yeni teknoloji ve bilimsel 

yeniliklere dayalı olarak hızlı bir sanayileşme yaşanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki bireyler, geleneksel tarım üretimi yöntemleri sonucu ortaya çıkan tahribatı 
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engellemek ve tarım üretim sistemini sürdürebilir hale getirmek için geliştirilen ve uygulanan 

organik tarım tekniklerini tercih etmeye başlamışlardır. Bu şekilde ortaya çıkan yaklaşım 

özellikle bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin organik tarım faaliyetlerinde bir gelişim 

göstermesini sağlamıştır. 

Tüm gelişmiş ülkelerde organik tarım, sağlıklı gıda üretmek ve çevrenin doğal yapısını 

bozmadan bir gelişim göstererek, Türkiye’de yukardan aşağı doğru yabancı ithalatçı 

şirketlerinin tanıtımı ve üreticiyi özendirmesi ile ivme kazanmıştır (Demiryürek, 2004). 

Türkiye’de organik tarımın başlangıcı ilk olarak üreticilerle Avrupalı ithalatçılar arasında 

yapılan sözleşmelere dayalı olarak 1984-1985 döneminde başlamıştır. Organik tarım 

geleneksel ihraç ürünleri olan kuru üzüm ve incirle başlamış 1990 yılına kadar tarımı yapılan 

ürünlerin sayısı ancak sekiz olmuştur. 

Türkiye organik tarım piyasasında ilk yer alan oyuncular, sözleşmeli üreticiler ile 

sınırlı sayıda Avrupalı alıcılar, bunların yerel temsilcileri olmuştur. Bu yapı, 2000 yılında 

yurtiçi bir pazar yaratma girişimlerine kadar değişmemiştir. Bu tarihten sonra, farklı iletişim 

yolları ile kamuoyunun organik ürünlere bakış açısı daha belirgin hale gelmiştir. Organik 

tarım konusundaki ilk ciddi pazar yaratma girişiminin 1998-2000 yıllarında bir sivil toplum 

örgütü tarafından organik ürün satan mağazalar açılması ile gerçekleşmiştir (IFOAM, 2007). 

Organik tarım sektörü öncelikle ihracat talepleriyle gelişmeye başlamıştır. Bugün 

gelinen noktada Türk organik tarımı, standartları genellikle uluslararası standartlara uyumlu, 

üreticilere kar sağlamanın yanında tüketicilere de güvenilir gıdalar sunan bir yapı haline 

gelmiştir. Organik tarım sektörü, daha çok dış pazara yönelik üretim yapan, çevrenin 

korunmasına özen gösteren ve henüz gelişmekte olan bir tarım sektörü olarak görülmektedir. 

Organik tarım sisteminin, tüm dünyada sürekli değişen ve gelişen tarım sektörünün bir parçası 

olarak, yükselen bir gelişim seyrine sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Türkiye’de organik tarımın gelişmesi Avrupa ülkelerinin tersine üreticiler tarafından 

tabandan değil alıcılar ile birlikte tepeden aşağı doğru gelişme göstermiştir. Türkiye’de 

1980’li yılların başında başlayan organik tarım çalışmaları, ülkedeki ithalatçı firmaların 

üretim yapmak için ortaya koyduğu projelerle başlamış, daha sonra ihracatçı firmaların 

ithalatçı firmalardan bağımsız hareket edip kendi pazarlarını oluşturmasıyla devam etmiştir. 

Organik tarımın ilk yıllarında Avrupa kökenli bazı firmalar kendi ihtiyaçları olan 

ürünleri anlaşmalı çiftçilerle yetiştirmek ve elde edilen ürünleri Türk ihracatçıları vasıtasıyla 

kendi ülkelerine ithal edebilmek için Türkiye’de organik üretim projeleri ortaya koymuşlardır. 

İlk yıllardaki bu ekolojik üretim faaliyetlerinin danışmanlık, teftiş ve sertifikasyon gibi 

vazgeçilmez esasları tamamıyla yabancı kişi ve kuruluşlarca yerine getirilmiştir. 

Türkiye’de birçok bölgede tarımsal üretim organik şartlarda yapılmasına rağmen, 

kontrol ve sertifikasyon sistemine dahil olmadığından organik ürün olarak pazarlaması 

yapılamamaktadır. Türkiye, çok farklı organik koşulların varlığı, biyolojik zenginliği, bu 

farklılığa adapte olmuş geniş ürün yelpazesi, toprak ve su gibi doğal kaynaklarının henüz 

kirlenmemiş olması dolayısıyla organik tarım açısından çok avantajlı bir konuma sahiptir. 

Türkiye organik tarımsal üretimin temelinde, yetiştirilen bitkilerin yanında doğada 

kendiliğinden yetişen kuşburnu, böğürtlen, ahududu, kekik gibi ürünlerin toplanması ve 

organik olarak değerlendirilmesi bakımından da büyük potansiyele sahiptir (Vatansever, 

2007). 
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Türkiye’de organik ürünler ilk yıllarda tamamen hammadde halinde ihraç edilirken 

günümüzde bu hammaddenin işlenmesiyle birlikte ihraç edilen ürünlerin miktarında da 

giderek bir artış yaşanmıştır. Bu kapsamda pamuk ilk önce hammadde olarak ihraç edilirken 

iplik ve daha sonra da tekstil ürünleri olarak ihraç edilmeye başlanmıştır. Aynı şekilde kuru ve 

kurutulmuş ürünler işlenip tüketici ambalajı boyutlarında ihraç edilebilmektedir. Belirli bir 

işleme aşamasından geçirilen ürünler arasında salça, meyve konsantresi, gülsuyu ve gülyağı 

da bulunmaktadır. İç pazarın gelişimine yönelik çabalar ürün çeşitlendirilmesi çalışmaları 

kapsamında işleme sürecini de gerektirmektedir (Çetin, 2005). 

Organik tarımın ilk yıllarında geleneksel ihraç ürünleri olan kuru üzüm ve incirle 

başlayan organik ürün sayısı daha sonraki yıllarda hızla artış göstererek bunlar arasına fındık 

ve kayısı, daha sonraki yıllarda da hububat, yağlı tohumlar, yaş meyve, sebze ve bazı 

hayvansal ürünler ilave edilmiştir. Türkiye’de üretilen bitkisel organik ürünlerin üretim 

miktarları Çizelge 1’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 1. Türkiye’de Üretilen Organik Ürünler (Ton) 

Ürünler 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 

Pamuk 19511 21793 34877 30268 10032 63960 55534 68310 18042 

Elma 45040 69187 71928 52670 49915 28393 50810 32134 17263 

Buğday 31139 19752 21379 31194 13756 26515 43915 48681 23984 

Domates 90472 82809 26493 22897 25125 15512 21437 19909 12183 

Üzüm 12894 10469 9505 13988 14485 16687 15510 22012 25665 

Zeytin 7343 10744 6456 10997 10531 13109 12096 21574 18151 

Mercimek 5862 17012 11781 9135 6093 19050 10071 10228 8334 

Fındık 6965 7667 5994 4821 3670 6402 8355 11143 7935 

Kayısı 13634 5940 13278 9019 9628 6491 7767 14925 13564 

Çilek 3353 3293 3497 4098 4604 4571 7234 9008 3395 

İncir 8293 9473 8112 15793 6821 7563 5938 7891 9644 

Vişne 3769 6580 5994 4020 1874 2939 5733 4661 3935 

Biber 3202 3355 3309 2643 2565 4399 4629 4022 2641 

Nohut 3691 7667 5662 4085 4660 4867 2901 4140 5644 

Kiraz 1375 1335 1830 1348 1088 1632 2239 2674 1277 

Soğan 2680 388 1020 1412 430 1320 996 4220 3899 

Antepfıstığı - 2005 4789 6827 460 1135 616 859 760 

Kaynak: IGEME ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıtları 

 

Günümüzde yaklaşık 92 değişik ürün çeşidinde, 46.523 bin hektarlık arazi üzerinde 

12.275 kadar üretici 168.306 ton organik üretim yapmaktadır. Gümrük mevzuatındaki bazı 

problemler nedeniyle ekolojik tarım sektörünün dış satım yoluyla ekonomiye katkısı net 

olarak bilinmemekle birlikte yıllık 150 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir 

(www.gidacilar.net, 07.04.2013). 

 

1.2. Organik Tarımın Üretim Boyutu 

Türkiye’de organik tarım belirli bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Organik 

ürünler üretim ve ihracatı sert kabuklu ve kuru meyveler, dondurulmuş meyve ve sebzeler, 

yaş meyveler ve sebzeler, baharatlar ve bakliyat sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Gülsuyu, 

gülyağı, zeytinyağı, pamuk ve tekstil ürünleri üretim ve ihracatı gerçekleştirilen diğer organik 

ürünlerdendir. Özellikle süt ve süt ürünleri konusunda yurt içi talep giderek artmaktadır. 

Organik pamuk üretiminin artmasıyla organik tekstil sektörü giderek önem kazanmış olup, 
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son yıllarda organik ürün yelpazesine organik bebek tekstili, havlu, ev tekstili ve yatak da 

eklenmiştir. Organik bebek mamaları, bebek giysileri, oyuncak ve bebek kozmetiklerine olan 

talep, özellikle 0-12 aylık bebekleri olan anne babaların hassasiyeti nedeniyle yurtdışında 

olduğu gibi yurt içinde de artmaktadır (İlbaş, 2009). 

Türkiye’de organik ürünler sektöründe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 

yetkilendirilmiş 5’i yerli ve 8’i yabancı olmak üzere toplam 13 kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşu ve kayıtlı yaklaşık 236 firma (üretici, işleyici, pazarlayıcı vb.) bulunmaktadır. 

Organik ürünlerin iç pazarı büyük illerimizdeki birkaç müstakil satış yeri ve 

süpermarketlerdeki bölümler ile sınırlıdır. Ancak, son yıllarda organik hayvancılığa yapılan 

yatırımlar dikkat çekmektedir. Bugün dünya organik ürünlerin başlıca pazarı AB ülkeleridir. 

Bunlar arasında Almanya (%37,3), İngiltere (%9,4), Hollanda (%7,7), İsviçre (%7,4), Fransa 

(%6,8) ve İtalya (%5,4) ön sıralarda yer almaktadır (İlbaş, 2009). 

Türkiye’de organik üretim yapan üretici sayısı, üretim miktarı, üretim alanları ve ürün 

çeşitliliği yıllar içinde artış göstermiştir (Çizelge 2). Çizelge 2’de görüldüğü gibi, özellikle 

2006-2008 yılları arasındaki üretim alanlarındaki nispi düşüşün nedeni, doğal toplama 

alanlarındaki azalıştır. Ancak kültür üretimi yapılan alan miktarında ise artış söz konusudur.  

 

Çizelge 2. Genel Organik Tarım Bitkisel Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil) 

Yıllar Ürün Sayısı Çiftçi Sayısı Yetiştiricilik 

Yapılan Alan 

(ha) 

Doğal 

Toplama 

Alanı (ha) 

Toplam 

Üretim 

Alanı (ha) 

Üretim 

Miktarı 

(ton) 

2002 150 12.428 57.365 32.462 89.827 310.125 

2003 179 14.798 73.368 40.253 113.621 323.981 

2004 174 12.751 108.598 100.975 209.573 377.616 

2005 205 14.401 93.134 110.677 203.811 421.934 

2006 203 14.256 100.275 92.514 192.789 458.095 

2007 201 16.276 124.263 50.020 174.283 568.128 

2008 247 14.926 109.387 57.496 166.883 530.224 

2009 212 35.565 325.831 175.810 501.641 983.715 

2010 216 42.097 383.782 126.251 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 442.581 172.037 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 523.627 179.282 702.909 1.750.126 

2013 213 60.797 461.395 307.619 769.014 1.620.466 

2014 208 71.472 491.977 350.239 842.216 1.642.235 

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Organik Tarım Bilgi Sistemi Kayıtları 

Organik tarım yapılan alanlar bölgeler bazında incelendiğinde 2010 yılı verilerine 

göre, Doğu Anadolu Bölgesi organik tarım yapılan alanlar içerisinde % 66,2 ile başta 

gelmektedir. Bu bölgeyi sırasıyla % 12.4 ile Ege Bölgesi, % 8.8 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 

% 5.4 ile İç Anadolu Bölgesi, % 4.2 ile Karadeniz Bölgesi, % 1.8 Akdeniz Bölgesi, % 1.2 ile 

Marmara Bölgesi izlemektedir. Çiftçi sayısı temel alındığında ise % 51,4 Doğu Anadolu 

Bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla % 20.7 ile Ege Bölgesi, % 13,3 ile 

Karadeniz Bölgesi, % 5.7 ile iç Anadolu Bölgesi, % 3.4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, % 

2,9 Akdeniz Bölgesi, % 2,6 ile Marmara Bölgesi izlemektedir (www.bugem.gov.tr, 

01.04.2013). 
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1.3. Organik Tarım’ın Uygulanma Nedenleri  

Giderek artan nüfusa orantılı olarak yaşadığımız çevre ve yediğimiz ürünlere dikkat 

etmek gerektiği gibi hassas konular tartışılmaya başladı Türkiye‟de. Örneğin; organik tarım 

ile ilk önce yediklerimizin önlemini almalıyız. Neden olarak; 

Gelecek nesilleri korumak,  

Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak, 

 Toprak verimliliğini ekolojik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla uzun   dönem 

için sağlamak, 

 Toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek (Ak, 2002), 

 Su miktarı ve kalitesini korumak, 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak, 

 Üretici ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak, 

 Küçük çiftçilerin güvenliğini üretim döngüsü veya gelir düzeylerini arttırarak 

sağlamak, 

 Ekonomiyi desteklemek,  

 Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek (Demir ve Gül, 2004). 

 

Organik Tarım'ın Avantajları 

 Organik tarımın uygulanması ile birlikte elde edilecek çok sayıda avantaj vardır. 

Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir (Demir ve Gül, 2004): 

 Dünya genelinde, organik tarımda sentetik kimyasallar çiftçiler tarafından ya çok az 

kullanılmakta, ya da hiç kullanılmamaktadır. Bu nedenle ekolojik tarıma geçişin kolay 

olması beklenebilir. 

 Üretici geliri ürüne bağlı olarak artma imkânı bulacaktır. 

 Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf 

edilebilmektedir. 

 Sözleşmeli tarımla üreticinin tüm ürününün alınması garanti edilebilmektedir. 

 Ekolojik ürünlerin ihraç fiyatı diğer ürünlerden % 10-20 oranında daha yüksektir ki bu 

da üreticilerin gelir ve karlarına etki edebilecektir. 

 Ekolojik Ürünlerin ihracatı ile tarım ürünlerinin üretiminde ilave bir kapasite 

yaratılmaktadır. Dolayısıyla ihraç edilen her ton daha önce ulaşılamayan tüketici 

kitlesine gidebilecektir. 

 Özel bilgi isteyen ekolojik tarım modeli ziraat alanında uzman personel için yeni 

istihdam sahaları yaratacaktır. 

 

1.4. Organik Tarım'ın Dezavantajları 

Organik tarımın yukarıda sayılan avantajlarının yanı sıra az da olsa bir takım 

dezavantajların ortaya çıkması mümkün olabilmektedir. Bu dezavantajlar şu şekilde 

sıralanabilir (Demir ve Gül 2004): 

Tarımsal ürün arzında önemli dalgalanmalar görülebilmektedir. Nüfusun miktarında 

ve bileşimindeki değişmeler, tüketim düzeyinin ve çeşitliliğinin sürekli artması ve dünya 

ülkelerinin hemen hepsinin tarımsal ürün talep eden özellikleri sebebiyle organik tarımın 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

323 

 

(verimde meydana gelebilecek azalma nedeniyle) kısa vadede gelişmesi zaman ve yüksek 

çaba gerekebilecektir. 

Ekolojik tarım metoduyla bitkisel üretimde ortaya çıkan bir sorun, arazilerin çok 

küçük, parçalı ve birbirine yakın olmasıdır. Bu durum ekolojik üretim yapan bir işletmeyi, 

çevrede üretim yapan diğer klasik işletmelerde kullanılan kimyasallardan dolayı olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. 

Özellikle iç piyasa için yeni ve belirsizlik arz etmesi ekolojik tarım sisteminde 

yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasında zorluklar yaratabilmektedir. 

Konunun yeni olması nedeniyle yeterli tarımsal bilgilendirme çalışmaları ve yetişmiş 

işgücü bulunmaması ekolojik tarımın bir başka olumsuz yanı olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Fırsatlar 

 Dünyada ve Türkiye’de organik ürünlere olan talebin artması, 

 İç pazarın gelişiyor olması, 

 Üretici örgütlenmesine ilişkin yasal düzenleme,  

 Agro-ekoturizm ve sağlık turizmine talebin artması, 

 Paydaşlar arası işbirliği, 

 Entegre tesislerin varlığı,  

 Etkin lojistik hizmet ağı,  

 Konu bazında akredite analiz kapasitesinde gelişme. 

 

1.5. Karadeniz Bölgesinin Organik Tarım Alanları 

Karadeniz Bölgesi’nde üreticinin organik tarıma ilgisi her geçen gün artıyor. Tüm 

Türkiye’de olduğu gibi bölgede de organik tarım üretiminde sürekli bir artış 

görülüyor. Karadeniz Bölgesi’nde organik tarım yapılan bazı iller aşağıda belirtilmiştir. 

 

1.6. Zonguldak’ta Organik Tarım 

Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaklaşık 1212 çiftçi 38600 ha alanda organik 

tarım yapmaktadır. Bunun yanında Gökçebey; Bodaç, Namazgâh- Hacı Musa hattı, Devrek; 

Dirgine Vadisi ve Ereğli Gülüç Vadisi organik tarım için uygun alanlar oluşturacağı tahmin 

edilmektedir. İlde organik tarım potansiyeli olan ürünler arasında başta fındık olmak üzere 

elma, ceviz, kestane, kivi yer almaktadır. Sayılan ürünlerin yanı sıra Ereğli ve Alaplı 

İlçelerinin iklim ve toprak özellikleri, kilosu 500-2000 euro arasında alıcı bulunan trüf 

mantarı için uygundur. 

 

1.7. Amasya’da Organik Tarım 

Çizelge 3. Amasya İlinde Organik Tarım Üretim Bilgileri 

İlçesi Üretici Sayısı Ürün Deseni Alanı (da) 

Gümüşhacıköy 8 Meyve-sebze 166 

Merzifon 1 Arpa-buğday 135 

Suluova 1 Ceviz 417 

Toplam 10  718 
Kaynak: Amasya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
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1.8. Çorum’da Organik Tarım 

Çizelge 4. Çorum İlinde Organik Tarım Üretim Bilgiler 

 

 
Kaynak: Çorum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 

1.9. Samsun’da Organik Tarım 

Karadeniz tarım bölgesinde organik tarım ürünü olarak; fındık, defneyaprağı, çeltik, 

mısır ve elma gibi yaklaşıl 32 ürün organik olarak yetiştirilmektedir. Özellikle; Doğu 

Karadeniz Bölgesi Türk tarımında ve tarımsal ihracatta önem arz eden fındık ve çay üretimi 

ile dikkati çekmektedir. (TKB, 2010). 

Samsun ili bitkisel üretim açısından Türkiye için önemli ovalardan Çarşamba ve Bafra 

Ovalarını barındırmasının yanında, organik tarım için gerekli olan iklim, çevre, toprak, insan 

ve bilgi faktörlerine de sahip bir bölgedir. Bunun bir sonucu olarak da Samsun ilinde organik 

tarım gittikçe artarak önemini hissettirmektedir. Tarım İl Müdürlüğü’nün verilerine göre 2010 

yılı sonu itibariyle, Samsun ilinde toplam 32 bitkisel ürün çeşidi ve yaklaşık 55 bin dekarlık 

bir alanda ve 817 üretici ile organik tarım yapılmaktadır (Çizelge 5). Samsun ilinde 

yetiştirilen organik ürünler içinde ilk sırayı 20.145 dekarlık üretim alanıyla fındık 

oluşturmaktadır. 

 

Çizelge 5. Samsun’da bazı organik tarım ürünleri üretimi ve alanları 

Ürün Adı Kullanılan alan 

(da) 

Belgelenen alan 

(da) 

Üretim alanı 

(da) 

Tahmini 

üretim 

Fındık 20.145,00 99.886,40 15.176,00 2.456,10 

Defne 38.000,00 38.000,00 38.000,00 570 

Çeltik 236,30 302,50 236,30 170,70 

Mısır 249,10 329,50 242,90 156,60 

Fiğ 265,20 330,60 244,20 93,80 

Buğday 350,80 532,20 299,20 92,80 

Soya 100,40  176,90 100,40 63,60 

Fasulye 76,60 80,10 33,40 21,20 

Ceviz 46,80 46,80 43,10 14,80 

Böğürtlen 10 10 6 12 

Elma 142,40 149,90 130,90 10,30 

Vişne 37,30 45,10 17,80 9,40 

Armut 32,70 32,70 17,70 6,40 

Üzüm 34 34 30,20 5,70 

Ayva 18,70 18,70 2,70 2,50 

İncir 25,50 25,50 0,60 1,80 

Toplam 60.008,90 140.270,60 54.656,30  
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü, 2010 

 

1.10. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Tarım 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tarım alanlarının yaklaşık %69,2’lik oranını fındık ve 

çay alanlarının başta geldiği meyvelik alanlar oluşturmaktadır. Bölgenin toplam meyvelik 

alanları ise ülke genelinin %15’ine denk gelmektedir. Bölgede meyve ekili alanların %70’lik 

Ürün Adı Üretici Adedi Miktarı (da) Toplam (da) 

Kiraz 21 89 89 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

325 

 

kısmı Ordu ve Giresun illerinde bulunmaktadır. Bölgenin sebze ve tarla alanları toplamının 

ülke geneline oranı düşüktür (sırası ile %0,9 ve %1,2). Bunun temel nedeni, bölgenin dağlık 

ve engebeli olan coğrafik yapısı ve arazilerin parçalı olmasıdır. İşlenen tarla alanı olarak 

Bayburt ve Gümüşhane ili bölgenin en düz ve en geniş alanlarına sahiptir (%31,2) (Anonim, 

2011). 

 

1.11. Organik Bitkisel Üretim 

Doğu Karadeniz Bölgesi, sahip olduğu küçük ve parçalı tarımsal yapısına rağmen 

diğer bölgelere kıyasla organik tarım alanında ciddi gelişmeler göstermiştir. Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki toplam 72 üründe, 2.289 çiftçi ile 6.118 hektar alanda organik bitkisel üretim 

faaliyeti yapılmaktadır (www.tarim.gov.tr, 16.03.2013). Bölge, bu bitkisel üretim miktarı ile 

Türkiye organik bitkisel üretimin %1,5’lik kısmını oluşturmaktadır. Organik üretim yapan 

çiftçi sayısı ise Türkiye toplam organik çiftçi sayısının %5,4’ünü oluşturmaktadır. Bölge 

organik üretim alanları açısından % 1,2’lik paya sahiptir. Bölgenin ülke organik bitkisel 

üretimindeki payına nispeten çiftçi sayısının yüksek olmasının nedeni, zaten kısıtlı araziye 

sahip olan bölgede miras hukuku nedeni ile de küçülen arazilerde çok sayıda çiftçi ile organik 

bitkisel üretimin yapılmasıdır. 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, Bölge illeri içerisinde organik çiftçi sayısı bakımından 

3.202 adet ile en fazla Rize ili yer alırken, üretim alanı ve üretim miktarı açısından en fazla 

Bayburt ili yer almaktadır. Üretim alanı açısından değerlendirdiğimizde ise üretim alanının az 

fakat üretim miktarının en fazla olduğu il Gümüşhane’dir. Yani verim açısından Gümüşhane 

ili birinci sırada yer almaktadır. 

 

Çizelge 6. Organik Bitkisel Üretim Alanında Doğu Karadeniz Bölgesi İllerinde 2012 Yılı 

İtibari İle Çiftçi Sayıları, Üretim Alanları ve Miktarları 

İller Çiftçi Sayısı (adet) Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton) 

Trabzon 329 445 1.052 

Ordu 519 3.343 5.831 

Giresun 84 233 839 

Rize 3.202 1.396 9.251 

Artvin 707 1.303 2.921 

Gümüşhane 65 1067 9.206 

Bayburt 285 3.959 20.518 
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım Bilgi Sistemi Kayıtları, 2012 

 

Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi ve illerinde organik sebze üretim miktarları Çizelge 

7’de verilmiştir. Bölge, Türkiye’ye oranla organik yeşil fasulye üretiminin %16,5’ini 

üretmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi, Çizelge 8’de gösterildiği gibi organik tarla ürünleri üretimi 

sadece 4 ilde yapılırken, bazı organik tarla bitkileri üretiminde üretim miktarları bakımından 

Türkiye toplam üretim miktarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  

Bu ürünlerin başlıcaları; kuru fasulye (%94.3), tritikale (%48.5), mısır (%47), ayçiçeği 

(%45.4) ve yem bitkisidir (%43.4). Bölge illeri arasında organik tarla bitkileri üretiminde 

Gümüşhane en yüksek üretim potansiyeli ile ilk sırada yer almaktadır. Gümüşhane’de üretimi 

yapılan organik tarla bitkileri üretiminin büyük kısmını organik yem bitkileri oluşturmaktadır. 
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Üretimde ilk sırayı Bayburt almaktadır. Bayburt’u Gümüşhane ve Artvin izlemektedir. 

Trabzon, Giresun ve Rize’de arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı organik tarla bitkileri 

üretimi bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 7. Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi ve İllerinde Organik Sebze Ürünlerinin Üretim 

Miktarları (Ton) 

Ürünler Trabzon Ordu Giresun Rize Artvin Gümüşhane Bayburt Toplam 

Biber - 0.5 - - - - - 0.5 

Kabak - 0.5 - - - - - 0.5 

Patlıcan - 0.5 - - - - - 0.5 

Domates - - - - 4.10 - - 4.10 

Fasulye - 1.6 - - 88.0 2.9 8.5 100.9 

Maydanoz - 0.03 - - - - - 0.03 

Lahana - - - - 1.30 - 5.0 6.3 
Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası, 2010 

 

Çizelge 8. Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi ve İllerinde Organik Tarla Ürünlerinin Üretim 

Miktarları (Ton) 

Ürünler Ordu Artvin Bayburt Gümüşhane Toplam Türkiye 

Arpa - 3.6 1.442.0 199.7 1645.3 3283.6 

Buğday - 13.7 4.437.0 138.0 4588.7 23984.6 

Yulaf - - - 22.0 22.0 251.1 

Çavdar - - 854.0 3.5 857.5 438.1 

Tritikale - - 219.9 16.0 235.9 33.0 

Çeltik - 23.4 - - 23.4 161.6 

Mısır 2.30 322.8 607.0 6597.0 7529.1 14722.1 

Yonca - 864.8 16.162 1303.0 18329.8 17700.5 

Korunga - - 6.762.7 518.8 7281.5 7705.0 

Fiğ - 75.1 4.093.0 121.8 4289.9 10918.4 

Çayır - 396.9 - 1.0 397.9 10218.2 

Yem bitkisi - 2.2 - 218.0 220.2 507.0 

Fasulye 

(kuru) 

- 135.8 8.5 - 144.3 144.0 

Patates - 2.6 18.0 - 20.6 1658.9 

Mercimek - - 17.9 0.6 17.6 8363.2 

Ayçiçeği  - - - 377.0 377.0 830.7 
Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası, 2010 

 

Türkiye toplam organik meyve üretiminde Doğu Karadeniz Bölgesi önemli bir 

potansiyele sahiptir. Çizelge 9’da görüldüğü gibi Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’deki 

toplam organik çay (%100), kivi (%76.6), fındık (%66,1) ve ceviz (35,3) üretiminin önemli 

bir kısmını karşılamaktadır. Bölgenin organik çay üretiminde söz sahibi iller Rize (1776 ton) 

ve Trabzon (196 ton)’dur. Bölgede organik fındık üretiminde Artvin (2448 ton) ve Ordu 

(2340 ton) iller ilk sırada yer almıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimizde kivi 

üretiminin yaygın olarak yapıldığı (Ülke Üretiminin %48,8’i) görülmekte olup ve bölgede ek 

gelir getirici ürün olarak gelişim göstermiştir (TÜİK, 2013). Bölgede ülkemizdeki kivi üretim 

alanlarından farklı olarak, çay ile karışık yetiştiricilik yapılmakta ve çayla birlikte daha 

yüksek gelir getirdiği için üreticiler tarafından karışık kivilikler tercih edilmektedir. Ancak bu 

durum kültürel uygulamaları güçleştirmektedir (Akbulut, 2013).  
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Çizelge 9. Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Meyve Ürünlerinin Üretim Miktarları 

(Ton) 
Ürünler Trabzon Ordu Giresun Rize Bayburt Artvin Gümüşhane Toplam Türkiye 

Çay 196 - - 1776 - - - 1972 1972 

Kivi 29 - - 16 - - - 45 59 

Fındık 414 2340 2 11 - 2488 - 5254 7945 

Ceviz - 0 - - - 384 - 384 1087 

Armut - - - - - 218 17 235 1717 

Elma - 0 - - 14.6 519 106 639.6 39360 

Diğer 4 0 3 0 - 76 26 110 80853 

Toplam 643 2340 5 1803 - 3685 149 8624 132992 

Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası, 2010 

 

Bölge iller içerisinde Artvin organik ürün çeşidi ve üretim miktarı açısından ilk sırayı 

almıştır. Artvin ili, Türkiye organik ceviz üretiminin %35.32’sini, fındık üretiminin 

%31.32’sini, armut üretiminin %12,7’sini ve ayva üretiminin %3.14’ünü karşılaması ile bu 

ürünler bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Gümüşhane’de ise 

elma hariç diğer ürünlerin üretimi kayda değer görülmemektedir (Çizelge 10). 

 

2. SONUÇ 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de üretim ve tüketim çılgınlığı 

başlamıştır. Bunun sonucunda, artan talebi karşılamak için arz artmıştır. Arzın artışında kimya 

sanayinin rolü küçümsenmemelidir. Ülkenin her köşesinde az girdi yüksek gelir yaklaşımı 

sergilenirken, doğada hızla kirlenmektedir. Gelinen bu aşamada, gelecek nesillerin nefes 

alacağı bazı alanların oluşturulması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

kaçınılmazdır. Türkiye’de bu amaca uygun alanların başında Karadeniz Bölgesi gelmektedir. 

Bölge’nin sahip olduğu engebeli coğrafyası nedeniyle, tarımda mekanizasyondan uzak 

geleneksel üretim metotlarının kullanılması, ekonomik nedenlerden dolayı tarım alanlarında 

kimyasal girdi (gübre, ilaç vb.) kullanımının düşük olması, zengin flora ve faunasının 

bulunması, sanayi tesislerine dayalı kirliliğin az olmasından dolayı organik tarıma uygun bir 

bölge konumundadır. Bölgenin halen organik olarak üretimi yapılan çay, fındık, kivi gibi 

tarımsal ürünlerde ülke genelinde söz sahibi olması nedeniyle; mevcut tarımsal potansiyelini 

geliştirerek kullanmak ve dinamiklerini harekete geçirmek mümkündür. Bu sayede, Karadeniz 

Bölgesi’nde büyük oranda organik tarıma geçişin sağlanmasıyla; Bölge’nin sahip olduğu 

organik tarım potansiyeli ve ürün zenginliği göz önüne alınarak, çevreci ve insan sağlığına 

önem veren bir yaklaşımla; bitkisel ve hayvansal üretimde miktar ve kaliteyi yükseltmek, iç 

ve dış pazarda Bölge’nin rekabet gücünü yükselterek ekonomik gelir düzeyini arttırmak 

mümkün görülmektedir. Bu amaç için, bölge üniversiteleri, illerin tarım teşkilatları, sivil 

toplum örgütleri, yerel yönetimlerin işbirliği kaçınılmazdır. Kurulacak işbirlikleri ile 

Karadeniz Bölgesi’nin organik tarım açısından mevcut problemleri ve sahip olunan güçlü 

yönlerinin ortaya konulması üzerine bir stratejinin geliştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Şartların olgunlaştırılması durumunda, Karadeniz Bölgesi’nin ülkemiz için ilk organik vadi 

modeli olması mümkün olacaktır. 
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SERADA ORGANİK KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI 

TERBİYE SİSTEMLERİNİN BÜYÜME VE VERİME ETKİSİ 
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Özet  

Bu çalışma serada organik olarak yetiştirilen Ananas kavun çeşidinin büyüme ve verimi üzerine ipe 

alma ve telli terbiye sisteminin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Telli terbiye sistemi ile kavunda gövde 

çapının (13.67 mm) arttığı tespit edilmiştir. En fazla yaprak sayısı (121), ortalama meyve ağırlığı (2019.5 g) ve 

toplam verim (10.6 kg/m
2
) telli terbiye sistemi uygulamasından elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 

telli terbiye sistemi ipe alma ile karşılaştırıldığında toplam verimi %13.9 oranında arttırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kavun; terbiye sitemi; organik yetiştiricilik 

THE EFFECT OF DIFFERENT TRAINING SYSTEMS ON THE 

GROWTH AND YIELD OF ORGANIC MELON IN THE GREENHOUSE  

CULTIVATION 

 
Abstract 

The present study was carried out to determine the effects of 2 different training system application take 

the fiber and wire training system on growth and yield of Ananas melons supplemented. Stem diameter (13.67 

mm) were found to increase with wire training system in melons. The highest leaf number (121), the average 

fruit weight (2019.5 g) and total yield (10.6 kg/m
2
) were obtained from wire training system applications. 

According to results of the study of wire training system is compared with take the fiber system the total yield 

increased by 13.9%. 

Key Words: Melons, training system, organic cultivation. 

1.GİRİŞ 

Cucurbitaceae familyasında yer alan kavun (Cucumis melo L.)’un 2014 yılı verilerine 

göre Türkiye üretiminde 1.707.302 ton ile domates, hıyar ve karpuzdan sonra 4. Sırada yer 

almaktadır. Ülkemizde kavun üretimi daha ziyade açıkta ve alçak tünel altında yapılmaktadır 

TUİK, 2015). Türkiye kavun üretiminin örtüaltı yetiştiriciliğinde payının (115 bin ton ) düşük 

olması, yüksek nem nedeniyle hastalık ve zararlılarla mücadelenin daha zor ve serada 

uygulanan budama işlemlerinin açıkta yetiştiriciliğe oranla çok fazla olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. Bu zorluklara ilave birde organik yetiştirme yöntemlerinin uygulanması 

örtüaltın da organik kavun yetiştiriciliğini zor hale getirmektedir.   

 Serada kavun yetiştiriciliğinde uygulanan budama ve diğer kültürel işlemler açıkta 

yetiştiricilikten farklılık gösterir. Serada yapılan yetiştiricilikte bitkiler askıya alınarak ve 

budanarak birim alana daha fazla bitki sığdırılmaktadır. Ayrıca bu şekilde bitkiler arasında 

daha iyi bir havalandırma sağlanmakta ve hastalık ve zararlıların yayılımı azalmaktadır 

(Sevgican, 1989; Uygun ve Sarı, 2000; Temirkaynak ve ark., 2003). 

Budanmayan bitkilerde, ilk oluşan meyveler toprak yüzeyine değmekte, meyvelerin 

toprağa değen kısımları nemden dolayı çürümekte ve pazar değeri olmayan meyveler hasat 

edilmektedir. Ayrıca bitkinin erken dönemde meyveye yatması vejetatif gelişmeyi generatif 

gelişme aleyhine azaltmakta; bunun sonucunda da verim ve kaliteyi düşürmektedir (Uygun ve 

Sarı, 2000). 
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Kavunda monoik, andromonoik, gynoik ve erselik çiçek yapıları ile 

karşılaşılabilmekle birlikte, kültür çeşitlerinin çoğunluğu andromonoik çiçek yapısına sahiptir. 

Andromonoik çeşitlerde bitkinin ana gövdesi üzerinde ilk 9-10 boğumlara kadar erkek 

çiçekler, daha sonra da meyveye dönüşecek olan erselik çiçekler oluşabilmektedir. Buna 

karşılık, ana gövdeden çıkan yan kollar üzerinde ilk yaprak koltuğundan itibaren meyveye 

dönüşecek olan erselik çiçekler oluşmaktadır. Dolayısıyla kavunda budama uygulamalarının 

yapılması verimlilik için önemli bir konudur. Özellikler örtüaltı tarımında kavun 

yetiştiriciliğinde tepe alma işlemi yapılması, kol sayısının sınırlandırılması ve yan kolların 

uçlarının koparılması gerekmektedir (Uygun ve Sarı, 2000). 

Bu çalışma ile serada organik olarak kavun yetiştiriciliğinde farklı terbiye 

sistemlerinin büyüme ve verim özellikleri üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sera Sitesinde 3 Nisan-28 

Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma 6 m genişliğe, 20 m uzunluğa (120 m
2
) ve 3 m yan yüksekliğe sahip, 

antifog, antivirüs, infrared ve ultraviyole katkılı örtü materyali ile kaplı, yarım yay şekilli 

çatılı, yandan ve çatıdan havalandırmalı plastik serada yürütülmüştür. Serada telli terbiye 

sistemi için, yerden itibaren 30 cm aralıklar ile 6 adet tel, masura boyunca yerleştirilen 

direklerden geçirilerek telli terbiye sistemi oluşturulmuştur. İpe alma sistemi de aynı serada 

uygulanmış ancak bitkiler tele sardırılmamıştır.  

Çalışmada, örtüaltında yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Ananas kavun çeşidi 

kullanılmıştır. Tohum ekimi işlemi 3 Nisan tarihinde kompostlanmış çiftlik gübresi ve bahçe 

toprağından (1:1) oluşan karışımla doldurulmuş 9 x 9 cm çaplı plastik saklılara yapılmıştır. 

Serada masuralar 1 m eninde, 17 m uzunluğunda ve 30 cm yüksekliğinde hazırlanmıştır. 

Masuraların üst kısımlarına çiftlik gübresi 2 kg/m
2
 olacak şekilde 10-15 cm derinliğine 

karıştırılarak verilmiş, masura üzerleri tırmık ile düzeltilmiştir. Hazırlanan masuralara çift sıra 

dikime uygun olacak şekilde, 25 cm de bir damlatıcı aralığı olan damlama sulama boruları 

yerleştirilmiştir. Masuraların üst kısımlarını kaplamak amacıyla yaldızlı (1.30 m eninde, 0.03 

mm kalınlığında, altı siyah üst yüzey gümüş renkli) malç materyali kullanılmıştır. 

Elde edilen 4 yapraklı fideler 15 Mayıs tarihinde dikilmiştir. Çalışmada 2 farklı terbiye 

sistemi uygulaması denenmiştir. Budamalara dikimden bir hafta sonra başlanmıştır. Yapılan 

terbiye sistemi ve budama uygulamaları Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Kavunda bitkilerine yapılan terbiye sistemi uygulamaları 

Telli Terbiye 

Sistemi 

 

Tellere denk gelen kollar tellere yatırılıp 1 m’den uç alınmıştır, 

tellere denk gelmeyen kollar çıkartılmış, bitki en üst tele 

ulaştığında ana gövdede üzerinde tepe alma budaması yapılmıştır. 

İpe Alma   

 

Dikimden itibaren ipe sardırılarak ilk 30 cm ye kadar olan kollar 

tamamıyla çıkartılmış, ondan sonraki kollarda 1 meyveye 2 yan 

kol ve yan kollarda 6-7 yaprak kalacak şekilde uç alma 

yapılmıştır. Meyve vermeyen yan kollar çıkartılmıştır. 
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Telli terbiye sisteminde serada kavunlar sıra üzeri 200 cm, sıra arası 40cm ve geniş ara 

90cm olacak şekilde dikilmiştir. Normal olarak yetiştirilen kavunlar ise sıra üzeri 60 cm, sıra 

arası 40cm ve geniş ara 90cm olacak şekilde dikilmiştir. Dikimden itibaren 15 gün aralıklarla 

organik gübre solüsyonu (50 litre suya 25 kg çiftlik gübresi katılarak ve bir gün bekletilerek 

hazırlanmış) bitki başına 0.5 litre olacak şekilde verilmiştir. Yetiştiricilik boyunca büyüyen 

meyveler destek amaçlı askıya alınmıştır. 

Bitkilerde büyüme özelliği olarak bitki boyu (cm),  gövde çapı (mm) ve yaprak sayısı 

(adet) ölçülmüştür. Boy ve çap ölçümleri dikimden itibaren 96. günde yapılmıştır. Verim 

özellikleri olarak ortalama meyve ağırlığı (g) ve toplam verim (kg/m
2
) parametreleri. 

incelenmiştir.  

Deneme 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 4’er bitki olacak şekilde tesadüf blokları 

deneme desenine göre yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 15.0 istatistik analiz programı kullanılmıştır. Elde edilen 

ortalamalar arasındaki farklar t testiyle belirlenmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bitki boyunun uygulanan farklı terbiye sistemlerine göre değişimi incelendiğinde (Şekil 

1), en uzun bitki boyunun 221 cm ile ipe alma uygulamasında belirlendiği, en düşük bitki 

boyunun (180 cm) ise telli terbiye sisteminde kaydedildiği görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 1. Farklı terbiye sistemlerine uygulamalarının bitki boyu (cm) ve gövde çapı (mm) 

üzerine etkisi 

Telli terbiye sisteminde gövde çapının  (13.67 mm) önemli derecede yüksek olduğu en 

düşük gövde çapını ise 11.76 ile ipe alma sisteminden elde edildiği belirlenmiştir (Şekil 2). 

Sebzelerde budama ve dikim sitemi uygulamaları ile bitki boyunda ve gövde çapında 

önemli artışlar olduğu aktarılmaktadır (Balraj ve Kumar, 2005; Kandemir ve ark., 2009; 
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Vuksani ve ark., 2012). Bu çalışmada bitki boyu telli terbiye sisteminde tepe budaması 

yapılarak sınırlandırılmıştır. Ancak budama ile gövde çapının artması, bitkinin vejatatif ve 

generatif organları arasındaki dengenin iyi kurulmuş olmasına dayandırılabilir. Domateste, 

gövde çapının verim üzerine önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir (Özer, 2012). Bizim 

çalışmamızda da gövde çapı yüksek olan telli terbiye sistemindeki bitkilerden daha yüksek 

verim elde edilmiştir. 

En fazla yaprak sayısı, telli terbiye sisteminde 121 adet olarak belirlenirken en az 

yaprak sayısı ise 52 adet ile ipe alma siteminden elde edilmiştir. Yaprak sayısı en fazla yüksek 

ışık ve yüksek sıcaklık şartlarında oluşmaktadır (Özer, 2012). Telli terbiye sistemi ile yan 

kolların tele yatırılması ile yaprakla daha fazla ışık kesilmiştir. Sonuç olarak yapraklar 

fotosentez için en önemli organlardır (Taiz ve Zeiger, 2008).  

 

 
Şekil 2. Farklı terbiye sistemlerine uygulamalarının yaprak sayısı üzerine etkisi 

Bitkinin yaprak sayısının artması yaprakları tarafında kesilen ışığın artması ve kuru 

madde üretiminin artması demektir (Uzun ve Demir, 1996; Uzun ve ark., 1998; Özer, 2012). 

Sonuç olarak yaprak sayısı fazla olan telli terbiye sisteminde en yüksek verim elde edilmiştir. 

Elde edilen değerlere göre en yüksek ortalama meyve ağırlığı 2019.5 g ile telli terbiye 

sistemi uygulaması sonucu elde edilmiştir. En düşük ortalama meyve ağırlığı ise 1362.8 g ile 

ipe alma sistemi uygulamasından tespit edilmiştir (Şekil 3). Çalışmada organik gübre 

uygulamalarına göre verim değerlerinin 9.3 kg/m
2
-10.6 kg/m

2
 arasında değişim gösterdiği 

görülmektedir. İpe alma sistemine göre telli terbiye sisteminde toplam verim %13.9 oranında 

artırmışlardır.  
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Şekil 3. Farklı terbiye sistemlerine uygulamalarının ortalama meyve ağırlığı (g) ve 

toplam verim (kg/m
2
) üzerine etkisi 

 

Bu durumun telli terbiye sistemi ile yetiştirilen bitkilerin sıra üzeri dikim mesafesinin 

uzun olması ve yan kolların tellere sardırılması ile bitkinin daha fazla ışıktan yararlanması ile 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hıyarda yetiştiriciliğinde yapılan benzer bir çalışmada telli 

terbiye sitemi ile verimde önemli artışlar olduğu ve bu artışların bitkilerin yaprakları ile 

kestiği ışığın artması ile gerçekleştiği aktarılmıştır (Kandemir ve ark., 2009). Ayrıca telli 

terbiye siteminde tepe alma budaması gerçekleştirilmiştir. Kavunda tepe alma budamasının 

meyve iriliğini dolayısıyla verimi arttırdığı araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir 

(Ölçmener, 1988; Köseoğlu, 1990; Uygun ve Sarı, 2000). Temirkaynak ve ark., (2003) 

kavunda meyve sayısı arttıkça ortalama meyve ağırlığının azaldığını aktarmıştır. Bunun 

kavunda meyveyi besleyecek yeterli sayıda yaprak olmamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda ise telli terbiye sisteminde meyve başına ortama 14 ile 

18 yaprak bırakıldığı için ortalama meyve ağırlığında artış belirlenmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Serada Organik sebze yetiştiriciliğinde bitki sıklığından kaynaklanan hastalıkların 

önüne geçmek için araştırmacılar farklı dikim mesafeleri ve dikim teknikleri ile ilgili 

çalışmalara ağırlık vermektedirler. Bitkilerin yapraklarının birbirine girmesi ile hava hareketi 

azalırken yapraklar tarafından kesilen ışık miktarı azalmaktadır. Bunun yerine bitkileri belli 
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bir mesafede sayılarını azaltarak dikilmesi yapraklar tarafından kesilen ışığı 

arttırabilmektedir. Çalışmada telli terbiye sisteminde m
2
’ye 0.77 bitki düşerken ipe alma 

sisteminde ise 2.56 bitki düşmektedir. Sonuç olarak ipe alma, telli terbiye siteminden m
2
’ye 

3.3 kat daha fazla bitki düşmesine rağmen toplam m
2
’ye düşen verim %13.9 azalmıştır. Telli 

terbiye sistemi ile yan kollar tellere yatırılmıştır. Bu sayede yaprakların gün ışığından daha 

fazla yaralanması sağlanmıştır. Ayrıca kollar arasındaki hava hareketinin arttırılması ile 

özellikle fungal hastalıklarda azalma gözlenmiştir.  
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Özet 

Bu çalışmada toprak verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla açık alanda ekim nöbeti ve 

serada yeşil gübreleme ile çiftlik gübresi uygulamasının organik tarım üretim esaslarına uygun olarak yapılan 

çilek yetiştiriciliğinde karlılığı araştırılmıştır. Araştırma, 2010 ve 2012 yılları arasında,  Çukurova Üniversitesi 

Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu'na ait ve Ekotar tarafından sertifikalı açık alanda ve cam serada (1000 m
2
) 

yürütülmüştür. Açık alanda yapılan denemede ekim nöbeti bitkisi olarak, (1) Börülce (Vigna sinensis L.), (2) 

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), (3) Hıyar (Cucumis sativus L.) kullanılmış; Serada yapılan denemede yeşil 

gübre olarak, (1) Börülce (Vigna sinensis L.), (2) Fasulye (Phaseolus vulgaris L.),) kullanılmış; Ayrıca bu 

parsellerde sertifikalı organik çiftlik gübresinin etkisi [(1) çiftlik gübreli ve (2) çiftlik gübresiz] araştırılmıştır. 

Bölünmüş parseller deneme desenine göre dört yinelemeli olarak yürütülen denemede ana parsellerde açık 

alanda ekim nöbeti, serada yeşil gübreleme uygulamaları, alt parsellerde çiftlik gübresi uygulaması yer almıştır.  

Araştırmada, ekonomik analiz yapılarak açık alandaki ekim nöbeti ve örtü altındaki yeşil gübre 

uygulamalarından sonra yetiştiriciliği yapılan organik çilek arasında elde edilen karlılıklar karşılaştırılmıştır.  

 Sonuç olarak; yapılan ekonomik analiz sonucunda gerek serada gerekse açık alanda börülce ve çiftlik 

gübresinin bir arada kullanıldığı uygulama daha ekonomik bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Organik çilek, Ekim Nöbeti, Sera, Yeşil Gübreleme, Çiftlik Gübresi, 

 

Abstract 

This study aims at investigating the profitability of crop rotation on open field and green manure in 

greenhouses and farmyard manure applications on organic strawberry cultivation production, in order to 

maintain soil productivity. The experiment was carried out on the open field and in glass greenhouse (1000 m
2
), 

of Çukurova University Yumurtalık Vocational School of Higher Education, during the years of 2010-2012, as 

certified by the Ekotar. In the study performed on open field, (1) cowpea (Vigna sinensis L.), (2) bean 

(Phaseolus vulgaris L.), (3) cucumber (Cucumis sativus L.) were used as preceding crop in rotation, also, 

including no preceding crop as control. In the study performed in greenhouse, (1) cowpea (Vigna sinensis 

L.), (2) bean (Phaseolus vulgaris L.) were used as the green manuring, including follow plots as control. 

Moreover, these plots were given certified organic manure [(1) with manure and (2) without manure]. Field trials 

were arranged in split- plots design with four replications, preceding crop and green manuring treatments were 

main-plots, organic manure applications were sub-plots   

Consequently economic analysis, in both greenhouse and open field conditions, pea as a preceding 

crop-plus organic manure treatments  were determined to be more feasible.  

Key Words: Organic strawberry, Crop Rotation, Greenhouse, Green Fertilization, Manure 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlığın tüm aktiviteleri kendi özvarlığında ortaya çıkan ihtiyaçları giderme 

isteğinden kaynaklanır. Ekonomi bilimine göre insanların temel sorunu, sınırsız kabul edilen 

insan ihtiyaçlarının mevcut olan kıt kaynaklar ile karşılanmasıdır. Bu ihtiyaçların temelinde 

beslenme ihtiyacı vardır. Bu anlamda beslenme ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 

besinlerin üretim kaynağı olarak tarım vazgeçilmezdir.  

Yüzyıllar boyunca tarım insanoğlu ile birlikte değişime uğramış ve bu değişim 

teknolojinin ve sanayinin gelişimi ile hız kazanmıştır. 60’lı yılların sonunda Avrupa 

Topluluğu' nun kurulması ve uyguladığı tarımsal destekleme politikaları ile 1970’li yıllarda 

pestisitlerin ve kimyasal gübrelerin keşfi de bu gelişmeye katkıda bulunmuştur. Özellikle hızlı 

nüfus artışı ile birlikte ortaya çıkan beslenme sorununa çözüm üretmek amacıyla 1960-70'li 

yıllarda tarımda ‘Yeşil Devrim’ adı verilen değişim başlatılmış ve bu değişimde sadece verim 
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artışı hedeflenmiş, sentetik kimyasal tarım ilaçları ve mineral gübrelerin kullanımı artmıştır. 

Ancak bu uygulamalarda ekonominin temel kuramı (ihtiyaçları karşılayacak kaynakların kıt 

olması) göz ardı edilmiş ve hayati öneme sahip olan tarım kaynağı olan doğa, yani yaşam 

alanlarımıza da büyük zararlar vermiştir.  

Tarımda yeşil devrim uygulamalarının yarattığı olumsuz etkiler ilk önce yoğun olarak 

kullanıldığı gelişmiş ülkelerde görülmüştür. Temel amacı dünyadaki açlık sorununa bir 

çözüm üretmek olan yeşil devrim, bu amacı başaramadığı gibi doğaya ve insan sağlığına da 

büyük zararlar vermiştir. Kıt olan mevcut tarım kaynakları (doğa) sürdürülebilir üretme 

kabiliyetini onarılamaz şekilde kaybetmeye başlamıştır. Tarımsal faaliyetlerde yeşil devrim 

uygulamalarının yarattığı sorunları çözmek, tarım kaynaklarının yani doğanın sürdürülebilir 

üretme kabiliyetini ve insan varlığını korumak için alternatif yöntemler araştırılmaya 

başlanmıştır. 

Bu alternatif yöntemlerden birisi alternatif tarım, biyolojik tarım, biyodinamik tarım, 

doğal tarım, düşük girdili tarım, entegre tarım sistemi, iyi tarım uygulamaları organik tarım 

gibi kavramlarla ifade edilen ekolojik tarımdır. Kaynakların en iyi şekilde kullanımına 

dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan ekolojik 

tarım sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı 

yasaklanmıştır. Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, 

ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların 

kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak belirlenmiştir. 

Organik tarım yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir. Başlıca amacı toprak-bitki-

hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde 

sağlayabilmektedir.  

İlk başlarda aile işletmeciliği olarak yapılan ekolojik tarım daha sonraları aile 

işletmeciliği şeklinden çıkarak ticari bir boyut kazanmıştır. Ekolojik ürünler ticarete konu 

olunca beraberinde kontrol ve sertifikasyona ilişkin yasal düzenlemeler de gündeme gelmiştir. 

Ekolojik ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi, depolanması ve pazarlanması 

aşamalarında uyulması gereken kurallar yönetmeliklerle ayrıntılı olarak belirlenmiştir 

(Anonim 2005b). Organik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar araziden rafa 

kadar ürünün izlediği tüm aşamaların kontrolünü ve sertifikasyonu zorunlu tutmaktadır. 

Sertifikasyonla, organik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumayı 

hedefleyen tüketicilere bir güvence verilmektedir. Ayrıca organik üretim yapan üreticinin 

standartlara uygun üretimini belgelendirerek ispatlamasına ve ürününü hak ettiği değerde 

pazarlamasına imkan sağlamaktadır. 

Türkiye'de 1980'li yıllarda ihracata yönelik talepler doğrultusunda kuru üzüm ve kuru 

incir gibi geleneksel ürünler ile başlayan organik tarım, yıllar itibariyle önemli gelişmeler 

göstermiştir. Sekiz ürün ile başlayan organik tarım faaliyeti son yıllarda 200 ürünü geçmiştir. 

2013 yılı itibariyle 461.395 ha’lık tarımsal üretim alanı ve 307.619 ha’lık doğadan toplama 

alanı olmak üzere toplam 769.014 ha’lık alanda ortalama 61 bin üretici tarafından 1.620.466 

ton civarında organik üretim yapılmaktadır (Çizelge 1). Benzer gelişme organik tarımda üretim 

yapan, ürün işleyen, pazarlayan firma sayılarında da görülmektedir (Anonim, 2015). 
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 Çizelge 1. Organik Tarım Bitkisel Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil) 

Yıllar Ürün 

Sayısı 

Çiftçi 

sayısı 

Yetiştiricilik 

Yapılan 

Alan(ha)  

Doğal 

Toplama 

Alanı(ha) 

Toplam Üretim 

Alanı(ha) 

Üretim 

Miktarı(ton

) 

2002 150 12.428 57.365 32.462 89.827 310.125 

2003 179 14.798 73.368 40.253 113.621 323.981 

2004 174 12.751 108.598 100.975 209.573 377.616 

2005 205 14.401 93.134 110.677 203.811 421.934 

2006 203 14.256 100.275 92.514 192.789 458.095 

2007 201 16.276 124.263 50.020 174.283 568.128 

2008 247 14.926 109.387 57.496 166.883 530.224 

2009 212 35.565 325.831 175.810 501.641 983.715 

2010 216 42.097 383.782 126.251 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 442.581 172.037 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 523.627 179.282 702.909 1.750.126 

2013 213 60.797 461.395 307.619 769.014 1.620.466 

 

Ülkemizde yetiştirilen organik ürünlerin büyük bölümü (%85’den fazlası) (Sayın ve 

ark., 2005) ihraç edildiği için, organik ürün üretim miktarı ve çeşitliliği yurt dışından gelen 

talepler doğrultusunda şekillenmektedir. Organik ürün ihracatının özelliğinden dolayı, üretim 

organizasyon kuruluşları tarafından sözleşmeli olarak çiftçilere yaptırılmaktadır. Sözleşmeli 

üretim üreticilere fiyat ve satış garantisi sağlamaktadır. Yapılan sözleşme, üretim ile ilgili 

koşulları, fiyat, varsa prim miktarını açıklayarak, mahkemeye başvurma hakkı saklı olmak 

koşuluyla tarafları, kanuni güvence altına almaktadır (Demiryürek, 2000; 2004; 2011). 

 Ancak son yıllarda organik üreticiler ile sözleşme yaptıkları firmalar arasındaki çeşitli 

anlaşmazlıklar sonucu, bazı üreticiler kendi üretici birliklerini kurmaya başlamışlardır. Bu 

üreticiler kendi örgütleri aracılığı ile anlaştıkları Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarından 

sertifikalarını temin etmekte ve organik ürünlerini yurt içi ve yurt dışına kendileri 

pazarlamaya çalışmaktadırlar (Günay, 2007; Demiryürek ve Ceyhan, 2008).   

 Bu bağlamda ülkemizde gelir dağılımındaki dengesizliklerin kırsal alanlarda yaşayan 

ve tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyette bulunma şansı olmayan insanları daha fazla 

etkilediği gerçeği de göz önüne alındığında; özellikle dağ ve orman köylerinde yaşayan 

insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşturulmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Organik tarım üretiminin, bu bölgelerde yaşayan insanlar için alternatif bir 

üretim sistemi olarak gelirlerini artırıcı ve bölgesel özelliklere uygun bir üretim modeli 

oluşturabileceği öngörülmüştür (Usal, 2006). 

Usal, (2006)'da Adana Toroslar’ın dağlık kesiminde bulunan köylerde organik tarım 

üretimi yapan işletmelerle, geleneksel tarım üretimi yapan işletmelerin faaliyet sonuçlarının 

karşılaştırılması ve organik tarım yapılabilirliğinin ortaya konması ile ilgili yürütülen 

çalışmada yine organik tarımın karlılığı araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre 

organik tarım yapmak isteyen üreticilerin en önemli gerekçesi yöntemin çevreyi koruyucu, 

sağlıklı bir üretim modeli olmasının yanında yüksek gelir getireceği beklentisidir 

Üzümsü meyveler içerisinde en fazla ve yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan tür çilek 

olmasının nedenleri arasında yetiştiriciliğinin oldukça eskiye dayanması ve çok yönlü 

tüketimi sayılabilir  (Türemiş ve Ağaoğlu 2013). Türkiye’de 376.070 ton çilek üretimi 
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yapılmaktadır, bu miktarın 3.855 tonu organik çilek olarak üretilmektedir.  Bursa %52.89, 

Konya %40.79 ve Afyonkarahisar İlimiz %1.64 Pazar payına sahiptir. Türkiye’nin organik 

çilek üretiminin %93.68 ‘ini 2 ilimiz yapmaktadır  (Anonim, 2015). 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ç.Ü. Yumurtalık Araştırma İstasyonundaki deneme alanındaki 1000 m
2
 

büyüklüğündeki açık alanda ve 1000 m
2
 büyüklüğünde cam serada yürütülmüştür ve bitkisel 

materyal olarak organik fide yetiştirme şartlarında yetiştirilen Sweet Charlie çeşidine ait taze 

ve frigo çilek fideleri kullanılmıştır. Deneme, bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ana parsellerde ekim nöbeti ve yeşil gübre uygulamaları, alt 

parsellerde ise Ekoflora organik çiftlik gübresi uygulaması incelenmiştir.  

Denemede ele alınan faktörler ve seviyeleri aşağıda verilmiştir:  

 Ana parsel: Ekim Nöbeti (EN) Uygulaması (Açık Alan): 

• Börülce (B),  

• Fasulye (F),   

• Hıyar (H),  

• Nadas (N)  

Alt parsel: Ekoflora Organik Çiftlik Gübresi (ÇG) Uygulaması  

 Ekoflora Organik Çiftlik Gübreli ÇG(+) 

 Ekoflora Organik Çiftlik gübresiz ÇG(-) 

Ana parsel: Yeşil Gübre (YG) Uygulaması (Sera): 

• Börülce (B),  

• Fasulye (F),   

           • Nadas (N)  

Alt parsel: Ekoflora Organik Çiftlik Gübresi (ÇG) Uygulaması  

 Ekoflora Organik Çiftlik Gübreli ÇG(+) 

 Ekoflora Organik Çiftlik gübresiz ÇG(-) 

Açık alan yetiştiriciliğinde; Eylül aylarında her yinelemede 30-35 bitki olacak şekilde 

bölünen bölünmüş deneme parselleri deneme desenine göre dikim yapılmıştır.  

Sera için fide dikim tarihi Ekim aylarında her yinelemede 30-35 bitki olacak şekilde 

yapılmıştır.  

Açık alanda ve serada çilek fidelerinin dikileceği alanlarda toprak hazırlığı yapılmış 

ekim nöbeti uygulanan parseller ve yeşil gübreleme parselleri (ana parseller) ikiye 

bölünmüştür. Alt parsellerden birisine ekim nöbeti ve yeşil gübrelemeye ilave olarak 

çileklerin ortalama ihtiyacının % 3 N olduğu düşünülerek Organik çiftlik gübresi şerbeti 

hazırlanarak haftada 1 kez olmak üzere bitkilere verilmiştir. Çalışmada kullanılan kompost, 

Brinton ve ark., (2004) tarafından belirtilen yönteme uygun olarak şerbet haline getirilmiştir. 

Elde edilen şerbet yapılan analizler sonucunda %0.001 N; %0.02 P; % 0.18 K içerdiği 

belirlenmiştir. Uygulamalar, 30 kg komposttan elde edilen şerbetin, sulama sistemine 

verilmesi şeklinde yapılmıştır. 

Şerbet hazırlığı: %3’lük Organik çiftlik gübresinın tartılması ve gerekli miktarda su 

içerisinde 2 gün bekletildikten sonra bitkilere verilmesi şeklinde gübreleme yapılmış, diğerine 

ise uygulama yapılmamıştır. Ekim nöbetinde boş bırakılan parsele ve yeşil gübreleme 

yapılmamış olan nadas parselinin de yarısına organik çiftlik gübresi uygulanırken, diğer 
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yarısına gübreleme yapılmamıştır. Çalişma sonucunda serada yeşil gübre uygulamaları ve 

açık alandaki ekim nöbeti uygulamalarından sonra yetiştiriciliği yapılmış olan çilek arasında 

karlılığın karşılaştırılması için brüt marj analizi yapılmıştır (Aras, 1988). 

 Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 (SPSS, Chicago, IL) istatistik programı 

kullanılarak ortalama değerleri ve standart hataları hesaplanmış, Deneme gruplarında elde 

edilen verilerde önemli bir farklılığın olup olmadığı varyans analizi (ONE-WAY ANOVA) ve 

Duncan’ın çoklu karşılaştırma testi ile farklılıklar değerlendirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 

1993). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Organik çilek yetiştiriciliği için sera ve açık alanlarda yapmış olduğumuz uygulamalar 

çilek için en uygun yetiştirme yöntemin hangisi olduğunun araştırılması açısında önemlidir. 

Bununla birlikte bu uygulamaların ekonomik verileri uygulamaların devamlılığı, pratiğe 

aktarılması açısından önemlidir. Her ne kadar sürdürülebilir bir tarım için doğaya zarar 

vermeden üretim yapılmasını öngören organik tarım üretim yöntemleri uygulanmak istense de 

ekonomik bir kazanç desteği olmadan, üreticilerin bu uygulamaları yapmaları gerçekte 

mümkün görünmemektedir.   

Macit ve Ark. (2011), 2004-2005 yıllarında Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’ne ait deneme alanında, organik çilek yetiştiriciliğinin uygulanabilirliğinin 

araştırılması amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir. Yürüttükleri çalışmada elde edilen 

ekonomik analiz bulgularına göre organik çilek yetiştiriciliği ile konvansiyonel çilek 

yetiştiriciliği karlılık yönünde kıyaslanmış ve her iki yöntemde de karlı bulunmuştur. Ancak 

organik çilek fiyatı ile ilgili sağlıklı verilere ulaşamadıkları için üretim yöntemleri arasında 

karlılık bakımından ekonomik bir karşılaştırma yapılamamıştır. Denememizde Açık alanda 

yapılan organik çilek üretiminde en fazla pazarlanabilir ürün ekim nöbeti uygulamasında ön 

bitki olarak börülcenin kullanıldığı ve çiftlik gübresi uygulamasının yapıldığı parselden 

alınmıştır. Ortalama 3,00 TL’den satışa sunduğumuz organik çilek ürünlerinden en fazla kar 

7.921TL ile börülce+çiftlik gübresi uygulaması yapılan parselden elde edilirken en az kar 

1.920 TL ile hiç uygulama yapılmayan nadas parselinden alınmıştır. Çizelge 2-3’de de 

görüldüğü gibi hammadde girdi maliyetlerinin birbirine çok yakın olması ise serada ve açık 

alanda organik çilek üretiminde börülce+çiftlik gübresi uygulama yönteminin kullanılması 

ekonomik anlamda daha rasyoneldir.  

Serada yapılan organik çilek üretiminde en fazla pazarlanabilir ürün yeşil gübrelemede 

ön bitki olarak börülcenin kullanıldığı ve çiftlik gübresi uygulamasının yapıldığı parselden 

alınmıştır. Ortalama 3.00 TL’den satışa sunduğumuz organik çilek ürünlerinden en fazla kar 

5.275 TL ile börülce+çiftlik gübresi uygulaması yapılan parselden elde edilirken en az kar 

1.236 TL ile hiç uygulama yapılmayan nadas parselinden alınmıştır (Çizelge 4-5). 

Organik çilek yetiştiriciliğinde açık alanda ve serada yapılan üretim Yumurtalık 

bölgesindeki iklim koşulları değerlendirildiğinde ekonomik açıdan organik çilek 

yetiştiriciliğinde açık alanda yapılan üretimin serada yapılan üretimden daha karlı olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Çilek bitkisinin iklim isteği dikkate alındığında yumurtalık 

bölgesindeki iklim çilek için doğal sera şartları oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bahar 

aylarında hava ısısının çabuk arttığı bölgede serada yapılan organik çilek üretiminin olumsuz 

yönde etkilediği gözlenmiştir. Üretim girdi maliyetleri de değerlendirildiğinde Yumurtalık 
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bölgesinde açık alanda yapılacak olan organik çilek yetiştiriciliğinden en fazla kar elde 

edileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Atasay, (2006)., 2004-2006 yılları arasında Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü  Camarosa çilek çeşidinde yapılan çalışmada ekonomik analiz yapılarak 

konvansiyonel yetiştiricilik ile organik yetiştiricilikteki uygulamalar arasında elde edilen 

karlılıklar karşılaştırılmıştır. İki yıllık üretim faaliyetleri sonucunda en fazla net kar organik 

yetiştiricilik uygulamasında elde edilmiştir. Ayrıca üretilen ürün miktarı konvansiyonel 

yetiştiricilikte 4.206 kg/da, organik yetiştiricilikte 4.072 kg/da olarak birbirine yakın 

gerçekleşmiştir. 

Yürütülen çalışmada üretilen ürünlerin istenilen fiyattan (ortalama 3.00 TL) 

pazarlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu alanda yüksek bir talep olduğu 

gözlenmiştir. Ancak ürünlerin muhafaza edilmesi, uygun ambalaj malzemesi temini, talep 

olan pazarlara ulaştırma güçlükleri ile karşılaşılmıştır. Çilek gibi hasattan sonra kısa süre 

içinde pazarda satışa sunulması gereken bir ürün için bu olumsuzluklar pazarlanabilir üründe 

kayıplara neden olmaktadır. Hasat edilen çilekleri uygun şartlarda muhafaza edilmesi, uygun 

ambalaj malzemesi temini ile elde edilecek kar artacaktır. 

Yukarıda verilen çalışmalarda yapılan ekonomik analizlerden elde edilen bulgular 

organik tarım faaliyetlerinin ve organik çilek yetiştiriciliğinin bazı yapısal sorunlarla 

karşılaşılmasına rağmen karlı olduğu yönündedir. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için doğal 

kaynakların korunmasından sağlanan yararın ise ekonomik maliyeti bu hesaba dahil değildir. 

 

Çizelge 2. Açıkta Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Bütçesi -I Değerleri 

Bütçe 
Uygulamalar 

Nadas Fasulye Börülce Hıyar 1. Yıl Gelirleri 

I. Bitki Başına Verim (g/bitki) 178 263 288 239 

II. Toplam Üretim kg (Bitki Verim*6.000 
Adet/da)/1000 

 =Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 

1.068 1.578 1.728 1.434 

 III. Toplam Gelir (TL/da) 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
3.204 4.734 5.184 4.302 

2. Yıl Gelirleri         

I. Bitki Başına Verim(g/bitki) 146 262 281 234 

II. Toplam Üretim kg(Bitki Verim*6.000 Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 
876 1.572 1.686 1.404 

III. Toplam Gelir(TL/da) 

 

=Toplam Verim* Kğ Fiyatı( 3 TL) 

2.628 4.716 5.058 4.212 

TOPLAM GELİR 1. YIL+2. YIL 5.832 9.450 10.242 8.514 

          

2 YILLIK ÜRETİM GİDERLERİ Nadas Fasulye Börülce Hıyar 

I. Alet Makine Kirası(TL/da) 

 
25 115 115 115 

II. İşçilik Giderleri(TL/da) 2.050 2.050 2.050 2.050 

III. Materyal Masrafları (TL/da) 2.881 3.016 3.061 2.941 

IV. Sabit Masraflar (TL/da) 684 684 684 684 

GİDERLER TOPLAMI(TL/da) 5.640 5.865 5.910 5.790 

          

NET KAR (TL/da) 1.920 3.585 4.332 2.724 
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Çizelge 3 Açıkta Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Bütçesi -II  Değerleri 

Bütçe 
Uygulamalar 

Nadas+ÇG Fasulye+ÇG Börülce+ÇG Hıyar+ÇG 1. Yıl Gelirleri 
I. Bitki Başına Verim 308 386 400 313 

II. Toplam Üretim kg(Bitki Verim*6.000 

Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 

1.848 2.316 2.400 1.878 

 III. Toplam Gelir 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
5.544 6.948 7.200 5.634 

2. Yıl Gelirleri         
I. Bitki Başına Verim 274 343 385 289 

II. Toplam Üretim kg (Bitki Verim*6.000 

Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 

1.644 2.058 2.310 1.734 

III. Toplam Gelir 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
4.932 6.174 6.930 5.202 

TOPLAM GELİR 1. YIL+2. YIL 10.476 13.122 14.130 10.836 

          

2 YILLIK ÜRETİM GİDERLERİ Nadas +ÇG Fasulye +ÇG Börülce +ÇG Hıyar +ÇG 

I. Alet Makine Kirası(TL/da) 25 115 115 115 

II. İşçilik Giderleri(TL/da) 2.125 2.125 2.125 2.125 

III. Materyal Masrafları (TL/da) 3.105 3.240 3.285 3.165 

IV. Sabit Masraflar (TL/da) 684 684 684 684 
GİDERLER TOPLAMI(TL/da) 5.939 6.164 6.209 6.089 
          

NET KAR (TL/da) 4.537 6.958 7.921 4.747 

 

Çizelge 4. Serada Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Bütçesi –I   

Bütçe 

Uygulamalar 

Nadas Fasulye Börülce 1. Yıl Gelirleri 

I. Bitki Başına Verim 133 149 174 

II. Toplam Üretim kg (Bitki Verim*6.000 Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 
798 894 1.044 

 III. Toplam Gelir (TL/da) 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
2.394 2.682 3.132 

2. Yıl Gelirleri Nadas Fasulye Börülce 

I. Bitki Başına Verim 249 304 317 

II. Toplam Üretim kg(Bitki Verim*6.000 Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 
1.494 1.824 1.902 

III. Toplam Gelir (TL/da) 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
4.482 5.472 5.706 

TOPLAM GELİR 1. YIL+2. YIL 6.876 8.154 8.838 

        

2 YILLIK ÜRETİM GİDERLERİ Nadas Fasulye Börülce 

I. Alet Makine Kirası(TL/da) 25 115 115 

II. İşçilik Giderleri(TL/da) 2.050 2.050 2.050 

III. Materyal Masrafları (TL/da) 2.881 3.016 3.061 

IV. Sabit Masraflar (TL/da) 684 684 684 

GİDERLER TOPLAMI(TL/da) 5.640 5.865 5.910 

        

NET KAR(TL/da) 1.236 2.289 2.928 
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Çizelge 5. Serada Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Bütçesi –II    

Bütçe 

Uygulamalar 

Nadas+ÇG Fasulye+ÇG Börülce+ÇG 1. Yıl Gelirleri 

I. Bitki Başına Verim 162 192 241 

II. Toplam Üretim kg(Bitki Verim*6.000 Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 
972 1.152 1.446 

 III. Toplam Gelir 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
2.916 3.456 4.338 

2. Yıl Gelirleri Nadas +ÇG Fasulye+ÇG Börülce +ÇG 

I. Bitki Başına Verim 355 376 397 

II. Toplam Üretim kg (Bitki Verim*6.000 Adet/da)/1000 

=Dekara 6000 Fide*Bitki Başına Verim 
2.130 2.256 2.382 

III. Toplam Gelir 

=Toplam Verim* Kg Fiyatı( 3 TL) 
6.390 6.768 7.146 

TOPLAM GELİR 1. YIL+2. YIL 9.306 10.224 11.484 

        

2 YILLIK ÜRETİM GİDERLERİ Nadas +ÇG Fasulye+ÇG Börülce+ÇG 

I. Alet Makine Kirası(TL/da) 25 115 115 

II. İşçilik Giderleri(TL/da) 2.125 2.125 2.125 

III. Materyal Masrafları (TL/da) 3.105 3.240 3.285 

IV. Sabit Masraflar (TL/da) 684 684 684 

GİDERLER TOPLAMI(TL/da) 5.939 6.164 6.209 

        

NET KAR( TL/da) 3.367 4.060 5.275 

 

4. SONUÇ 

Ekim nöbeti uygulaması yapılan, açık alandaki organik çilek üretiminde en yüksek kar 

börülce + çiftlik gübresi (7.921 TL/da) uygulaması yapılan parselden elde edilirken, en düşük 

kar ise nadas parselinden (1.920 TL/da) elde edilmiştir. Yeşil gübreleme uygulamalarının 

yapıldığı seradaki organik çilek üretiminde börülce+Çiftlik gübresi (4.060 TL/da) uygulaması 

yapılan parselden en yüksek kar elde edilirken, en düşük kar, nadas çiftlik gübre (1.236 

TL/da) uygulaması yapılmayan parselden elde edilmiştir. Açık alan ve seradaki uygulamalar 

karşılaştırıldığında en fazla kar börülce + çiftlik gübresi uygulamasından elde edilmiştir. Daha 

önce yapılan çalışmaların ekonomik analiz değerlendirmelerinde organik üretime geçiş 

sürecinde az ürün elde edilmesi sorunu ve pazarlama sorunu ile karşılaşılmamıştır. Yürütülen 

çalışmada ürünü muhafaza etme, ürün için uygun ambalaj malzemesi tedarik etme, ürünü kısa 

sürede pazara ulaştırma sorunları ile karşılaşılmıştır. Ayrıca serada organik çilek 

yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen sıcak havadan kaynaklanan sorunlar ile de karşılaşılmıştır. 

Yine önceki çalışmalarda yapılan ekonomik analizlerde elde edilen organik tarım 

faaliyetlerinin ve organik çilek yetiştiriciliğinin yapılmasının karlı olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. İki yıllık üretim faaliyetleri sonucunda açık alanda yapılan organik çilek 

yetiştiriciliği ekonomik olarak daha karlı olduğundan açık alanda organik çilek yetiştiriciliği 

yapılması önerilmektedir.  

Sonuç olarak; Yumurtalık (Adana)  bölgesi için açık alanda yapılan organik çilek 

yetiştiriciliği daha ekonomik bulunmuştur. Çünkü Yumurtalık Bölgesinin iklim koşulları 

çilek bitkisi için doğal bir sera ortamı oluşturmaktadır. 

Organik çilek yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi, 

yeterli verim ve kalitenin elde edilebilmesi için organik çiftliklerden elde edilen ya da organik 

tarımda kullanılabilmesi için sertifika almış çiftlik gübresinin kullanılmasıdır. Bunun yanında 
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çiftlik gübresi ile birlikte yeşil gübre materyallerinin kullanılması hem ekonomik olmakta 

hem de verim ve kaliteyi önemli derecede arttırmaktadır. Yapılan bu çalışma sonucunda 

Yumurtalık (Adana) koşullarında açık alanda organik çilek yetiştiriciliği için uygun ön bitki 

olarak sırasıyla Çiftlik gübresi + börülce, Çiftlik gübresi + fasulye uygulamaları tavsiye 

edilebilir. Serada organik çilek yetiştiriciliği için uygun yeşil gübre bitkisini belirlemek 

amacıyla yapılan araştırmada sırasıyla; Çiftlik gübresi + Yeşil gübreleme (börülce),  Çiftlik 

gübresi + Yeşil gübreleme (fasulye)  uygulamaları tavsiye edilebilir. Türkiye’de organik çilek 

yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar henüz yenidir. Bu nedenle organik çilek yetiştiriciliğinde 

kültürel önlemler, toprak yönetimi, değişik organik besinlerin kullanılabilirliği, hastalık, 

zararlı ve yabancı ot mücadelesinde kullanılabilecek yöntem ve preparatların geliştirilmesi ile 

ilgili çalışmalara ve bu çalışmaların üreticilere aktarılmasına çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu amaçla yürüttüğümüz projenin bu konuda çalışacak araştırıcılara ve üreticilere faydalı 

olacağı beklenmektedir. 
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ORGANİK TARIMDA GÜBRELEME: YARASA GÜBRESİ 

 

Mahmut Reşat SOBA
1
, Hesna ÖZCAN

1 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

Özet 

Yarasa gübresi birkaç yüzyıldan fazla Peru kıyılarında toplanmış ve 19. yy.’da Amerika’da tarımın 

gelişmesinde lider rol oynamıştır. 19. yy. sonlarına doğru suni gübrelerin artışı yarasa gübresinin öneminin 

azalmasına neden olmuştur. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde yer alan tarihi oldukça eski mağaralarda yarasa 

dışkılarına doğal halde bol miktarda rastlanmaktadır. Yapılan tahminlere göre mevcut mağaralarımızda 5-6 

milyon tonluk bir yarasa gübresi rezervi bulunmaktadır. 

Yarasa gübresi organik tarım için büyük bir önem taşımaktadır. Mineral içeriği ile iyi bir organik gübre 

olan yarasa gübresi evlerde ve işyerlerinde çiçek ve çeşitli süs bitkileri yetiştiriciliğinde, sebzecilikte ve her türlü 

meyvecilikte, aynı zamanda hidroponik sistemde suya karıştırılarak da yararlanılabilir. Yarasa gübresinin ilavesi 

ile organik maddece ve besin maddelerince fakir olan topraklar daha verimli hale getirilebilir. 
Anahtar kelimeler: Yarasa gübresi, bitki besleme 

FERTILIZATION IN ORGANIC FARMING: BAT GUANO 

 
Abstract 

Bat guano were collected along the coasts of Peru more than a century, and has played a leading role in 

the development of agriculture at 19. cc. To the end of 19 cc., increasing of artifical fertilizers has caused to 

decrease the importance of bat guano. Bat guano was found in large quantities in its own nature state in old 

caves, which were located in various regions of our country. According to estimates, there are about 5-6 million 

tons of bat guano deposits of our caves. 

Bat guano has a great importance in organic agriculture. Bat guano which is a good organic fertilizer 

with it’s mineral content, can be used in the cultivation of ornamental plants and flowers at home and office, in 

the cultivation of vegetables and fruits, also in hydroponic systems by mixing it with water. Soils with poor 

organic matter and nutrients can be made more efficiently with the addition of bat guano. 
Keywords: Bat guano, plant nutrition 

1.GİRİŞ 

Organik tarım; tarımsal üretimde ekolojik tercihi ve doğallığı öne çıkaran, çeşitli 

kimyasalların kullanımını azaltmayı amaçlayan bir tarım şeklidir. Organik tarımda bitkilerin 

gübre ihtiyacının organik gübrelerle karşılanması amaçlanmıştır. Bu yöntemle ürünlere 

doğallık, tat ve aroma kazandırılmış olsa da yüksek verim elde etmek kolay olmamaktadır. Bu 

nedenle organik bitkisel üretimde istenen verim ve kalite artışı için diğer teknik uygulamalarla 

birlikte doğru bitki besleme yönetimi son derece önemlidir (Taban ve Turan 2012). 

Tarımsal üretimde gübrenin payının % 50–60 arasında olduğu bilinmektedir. Modern 

tarımda gübreleme yapmadan yüksek ve kaliteli ürün alma olanağı yoktur. Türkiye toprakları 

iklim, topografya, uzun yıllardır bitki besin maddelerinin sömürülmesi, yanlış arazi kullanımı, 

orman ve mera arazilerinin yok edilmesi, aşırı toprak işleme, ekim nöbeti sistemlerinin 

uygulanmaması ve erozyon gibi nedenlerle organik madde bakımından fakirdir. Türkiye 

topraklarının %92’sinde organik madde eksikliği duyulmaktadır ve ülkemiz açısından tarımda 

başarılı olmanın en önemli koşulu toprakların özellikle organik madde içeriklerini korumak ve 

artırmaktır. Bu nedenle yurt içindeki tarıma dayalı her türlü sektörden ortaya çıkan organik 

kökenli atıkların organik gübreye dönüşümünün sağlandıktan sonra tarımda kullanılması son 

derece önemlidir. Bilindiği gibi organik gübreler, bitki besin elementleri yanında organik 

madde ve fazla miktarlarda da yararlı mikroorganizmaları içerirler. Bu nedenle organik 
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gübreler çok yönlü etkiye sahiptir. Söz konusu bu tür gübreler tarım topraklarının fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine olumlu ve önemli etki yapar (Çaycı vd. 2011). 

 

 
                                Şekil 1. Yarasa gübresi 

 

Farklı türde ve beslenme özelliğinde olan yarasaların mağaralarda birikmiş ve 

kurumuş dışkıları guano olarak tanımlanır (Altıntaş vd. 2005). Organik tarımın esasları ve 

uygulanmasına ilişkin yayınlanan resmi gazetede, organik tarımda kullanılacak gübreler, 

toprak iyileştiriciler ve besin maddeleri içerisinde yer alan yarasa dışkısı (guano) (Şekil 1) 

birkaç yüzyıldan fazla Peru kıyılarında toplanmış ve 19. yy. ortalarında Amerika’da tarımın 

gelişmesinde lider rol oynamıştır. 19. yy. sonlarına doğru suni gübrelerin artışı yarasa 

gübresinin öneminin azalmasına neden olmuştur (Anonymous 2010). 

 

1.1 Yarasa Gübresinin Özellikleri 

Organik gübreler oldukça çeşitli olup yarasa gübresi organik tarımda da kullanılan 

önemli bir gübre kaynağıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı olabilen yarasa 

gübresinin içeriği Çizelge 1’de verilmiştir (Demirtaş vd. 2005). 

 

Çizelge 1. Yarasa gübresinin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

pH EC, dS m
-1

 Kuru madde, % Organik madde, % Kül, % C, % 

5.00 9.56 38.70 66.20 33.80 38.40 

N, % P, % K, % Fe, mg kg
-1

 Zn, mg kg
-1

 Mn, mg kg
-1

 

7.30 0.15 1.00 4.64 780 490 

 

Miller (1914) çeşitli bölgelerde yarasa dışkısının bulunduğu ticari öneme sahip 

mağaralar olduğunu ifade etmiş ve farklı lokasyonlara ait guano örneklerinin besin maddesi 

içeriği Çizelge 2.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Farklı lokasyonlara ait yarasa guano örneklerinin besin maddesi içeriği 

Lokasyon N, % P2O5, % K2O, % 

Near Carlsbad 4.24 2.31 1.28 

Guadeloupe 1.77 2.68 0.41 

Torreon 10.82 1.08 1.01 

Oregon 8.10 2.06 0.58 

San Juan (a) 1.00 3.40 0.21 

San Juan (b) 0.50 2.40 0.29 

Haiti 11.84 4.80 1.61 
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Guano içeriğindeki besin maddeleri değişkendir. Bu değişkenlik yarasanın türü, 

beslenme şekli, gübrenin oluştuğu mağara şekli ve tipinden kaynaklanmaktadır. Guano taze 

ya da fosil halde bulunabilir. Bütün bunlar gübredeki besin maddesi miktarını etkiler 

(Anonymous 2009a). Meyve ile beslenen yarasalara ait dışkının fosforca zengin olduğu 

bildirilmiştir (Altıntaş vd. 2005). 

Emerson vd. (2007)’nin yarasa dışkılarının bileşimini araştırdıkları çalışmada, dışkı 

bileşimindeki farklılıkların nedeninin belirlenmesi için analizler yapılmıştır. Dışkılardaki 

besin elementi, üç tür arasında önemli farklılıklar göstermiştir. Kanla ve böcekle beslenen 

yarasaların dışkıları meyve ile beslenen yarasaların dışkılarından daha fazla azot içerdiği 

belirlenmiştir. Böcekle ve meyve ile beslenen yarasa dışkıları kan ile beslenen yarasa 

dışkılarından daha fazla fosfor içermektedir. En yüksek C:N oranına meyve ile beslenen 

yarasa dışkılarının sahip olduğu bildirilmiştir. 

Yaklaşık 40.000 mağara ile Türkiye, dünya çapında mağara cenneti olarak 

tanınmaktadır (Anonymous 2009b). Yurdumuzun çeşitli yörelerinde yer alan tarihi oldukça 

eski mağaralarda guanolara doğal halde bol miktarda rastlanmaktadır (Altıntaş vd. 2005). 

Yapılan tahminlere göre mevcut mağaralarımızda 5-6 milyon tonluk yarasa gübresi rezervi 

bulunmaktadır ve organik tarım için büyük bir önem taşımaktadır (Anonymous 2009b). 

 

1.2. Yarasa Gübresinin Kullanım Alanları 

İçerdiği azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) oranı ile doğal gübre olarak bitkilere 

yüksek düzeyde besinsel destek sağlar. Mineral içeriği ile iyi bir organik gübre olan guano 

evlerde ve işyerlerinde çiçek ve çeşitli süs bitkileri yetiştiriciliğinde, sebzecilikte ve her türlü 

meyvecilikte, aynı zamanda hidroponik sistemde suya karıştırılarak da yararlanılabilir. Yarasa 

gübresinin ilavesi ile organik maddece ve besin maddelerince fakir olan topraklar daha 

verimli hale getirilebilir (Altıntaş ve ark., 2005). 

Yarasa gübresi tohum ekilmeden önce üst toprakla karıştırılarak, aynı zamanda ağaç 

dikiminde kullanılabilir (Anonymous 2009c). Sebzelere, meyvelere, süs bitkilerine ve sert 

kabuklu meyve ağaçlarında da kullanılmaktadır (Keleher, 1996). Bu önemi dikkate alınarak 

yarasa gübresinin bol olduğu yerlerde sebze yetiştiriciliğinde organik gübre olarak 

yararlanılabilir (Wijerwardena, 2002). 

Malezya’da düşük miktarda işletilmesine rağmen yüksek N, P ve yararlı bakteri ve 

mantarlar içermesi sebebiyle yarasa dışkılarının Güneydoğu Asya’nın diğer bölgelerinde 

organik gübre olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir (Soba, 2012). 

Yarasa gübresi amonyak, ürik asit, fosforik asit, oksalik asit ve yüksek 

konsantrasyonlarda nitrat içerir. Tarımsal üretimde azottan sonra en fazla ihtiyaç duyulan 

element fosfordur. Yarasa gübresi zengin fosfor içeriği ile son derece etkin bir fosforlu 

gübredir (Anonymous 2010). Fosfor bitkilerde kök büyümesinde etkili olduğu için taban 

gübresi olarak fosforlu gübreler tercih edilmekte ve yüksek fosfor içeren yarasa gübresinin 

taban gübresi olarak kullanımını mümkün kılmaktadır (Soba 2010).  

Yarasaların sadece mağaralarla kısıtlı olmayıp ağaçlardan tavan aralarına kadar geniş 

bir yaşam alanları vardır (Şekil 2). Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş 

ülkelerde yarasalar için gerek şehir merkezlerinde gerekse tarım arazilerinin olduğu yerlerde 

guanodan faydalanmak amacıyla yarasa evleri olarak adlandırılan büyüklü küçüklü yapılar 

mevcuttur (Şekil 3). 
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               Şekil 2. Tavan arasında birikmiş guano (Anonymous, 2015a) 

 

 
               Şekil 3. Yarasa evleri (Anonymous, 2015b) 

 

2. SONUÇ 

Toprak verimliliğinin sürekliliği, dengeli besin elementi sağlanması ve sağlıklı gıda 

maddesi üretimi için organik tarımda uygun gübrelerin seçimi ve bunların uygun yöntem ve 

zamanlarda toprak veya bitkilere uygulanması gerekir (Taban ve Turan 2012).  

Dünyada zamanla tükenen fosfor kaynaklarına iyi bir alternatif olan azot, fosfor ve 

bazı besin maddelerince zengin yarasa gübresinin ülkemizde kullanımı hem toprağın 

sürdürülebilirliğini artıracaktır ve ihracatı ekonomimize önemli miktarda katkı sağlayacaktır. 
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Özet 

Lavanta, nane, adaçayı, kekik reyhan gibi ekonomik öneme sahip bitkilerin bulunduğu Lamiaceae 

familyasına bağlı bitkilerin, bitki hastalık zararlı ve yabancı ot kontrolünde en yaygın olarak kullanılan bitkiler 

olduğu ifade edilmektedir. Dünyanın başlıca büyük lavanta üreticileri Fransa ve Bulgaristan’dır. Son yıllarda 

ülkemizde ve dünyada kullanılan sentetik pestisitlerin insana, çevreye, hayvanlara olumsuz etkileri öne çıkmış ve 

tarımsal zararlılarla mücadelede alternatif yöntemler aranmaya, tercih edilmeye başlanmıştır. Özellikle organik 

ürün yetiştiriciliğindeki gelişmeler göz önüne alındığında,   kimyasal ilaçların yerine, çevreye dost bitkisel 

kökenli kimyasallar tercih edilmeye başlanmıştır. Bunlar, işlenmemiş bitkisel materyaller, bitki ekstraktları ve 

bitkilerden izole edilen saf bileşikler gibi değişik formlarda olabilmektedir. Türkiye’de yoğun olarak Isparta ili 

ve civarında lavanta ekimi yapılmakta ancak ülkenin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Yapılan araştırmalarda 

lavantanın kök yaprak, gövde ve ekstraktlarının bazı yabancı otların çimlenme ve fide oluşumlarını önlemekte 

olduğu görülmüştür. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler alternatif ekim nöbeti içerisine alınabilecek potansiyel 

bitkilerden olup, bu bitkilerden elde edilen ekstraktlar ve uçucu yağlar bazı böcekler ile mücadelede 

kullanılabilmektedir. Bu derlemede tıp, kozmetik alanlarında ve organik tarımda mücadelede ihtiyaç duyulan 

Lavantanın tarımından bahsedilmektedir. Ayrıca bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele olanakları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, Organik tarım, Lavanta, Allelopati, Kullanım alanları 

THE ROLE OF LAVENDER IN ORGANIC AGRICULTURE 

 
Abstract 

Lavender, peppermint, sage, thyme, sweet basil which are in Lamiaceae family are known  

economically important medicinal plants and are also used in plant disease, insects and weed control. The 

world's main lavender producers are France and Bulgaria. In recent years, the adverse effects of synthetic 

pesticides which are used in our country and in the world are observed to human, nature, animals. Alternative 

methods are started to search  and are prefered in agricultural pest management. Nowadays environmentally 

friendly bio-based chemical products began to be preferred in organic farming, such as plant extracts, pure 

compounds isolated from the plant, raw plant materials. Lavender is cultivated around Isparta but lavender 

production isn’t enough in Turkey. According to recent research root, leaf, stem, and extracts of lavender 

prevents germination and seedling some of weeds. Also, medicinal and aromatic plants may be taken into 

potential alternative cropping and essential oils obtained from these plant extracts may be used against to control 

plant pathogens and insects. In this review, lavender agriculture which is needed in medicine, cosmetics and 

protecting in organic farming is mentioned. Also possibiliteis plant diases and pest control are mentioned. 

Key Words: Medicinal and aromatic plants, Organic farming, Lavender, Allelopathy, Using fields 

1. GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, çesni, ilaç ve şifa vermek amacıyla 

kullanılmaktadır. 1990’lı yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının 

bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her geçen gün 

arttırmaktadır (Kumar, 2009). 

Lavanta (Lavandula sp.), Lamiaceae familyasından çok değerli bir uçucu yağ 

bitkisidir (Guenther, 1952). Dünyada ticari değeri yüksek olan üç önemli lavanta türü vardır. 

Bunlar, Lavander, Lavandin ve Spike lavanderdir. İngiliz lavantası olarak adlandırılan 

lavander çeşitlerinin uçucu yağ kalitesi, melez lavanta olarak adlandırılan lavandin çeşitlerinin 

ise uçucu yağ verimi daha yüksektir (Beetham ve Entwistle, 1982). 

mailto:merveguzel@live.com
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Peterson (2002) lavenderin Lamiaceae familyasından olduğu ve lavanta genusunun 

başlıca 3 bölümde incelendiğini, bunların; a) Spica b) Stoechas c) Pterostoechas olduğu 

belirtilmiştir. 

Ticari olarak kullanılan 3 lavanta türünün bu bölümlerden Spica bölümünden olduğu, 

diğer iki gruptaki lavantalar ise kuru çiçek ve ev bahçelerinde kullanıldığını belirtmiştir. Bu 

gruptakilerin de uçucu yağlarının olduğu ancak bu yağların parfümeri endüstrisinde tercih 

edilmediğini vurgulamıştır. 

Dünya lavanta üretiminin büyük oranda Lavandin çeşitlerinden yapılmakta olduğunu 

ve lavandinin çok büyük habitüs ve daha çok uçucu yağ içerdiğini, çoğunlukla lavandin 

üretiminin Avrupa’da yapılmakta Amerika’da da hızla artmakta olduğunu vurgulamıştır. 

Hui ve Ark., (2010) yapmış oldukları çalışmada, Lavanta uçucu yağının kimyasal 

içeriğinde % 43,73 oranında 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl-butyrate, % 25,10 oranında 

1,3,7-Octatriene-3,7-dimethyl, % 7.32 oranında Eucalyptol ve %3.79 oranında camphor 

içerdiğini belirtmişlerdir. Linoleic asit yöntemiyle yaptıkları çalışmada lavantanın uçucu 

yağının antioksidant ve antibakteriyel aktivitesinin çok yoğun olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Coğrafik Dağılım 

Lavanta, başta Akdeniz ve Balkan ülkeleri olmak üzere, dünyada en fazla Güney 

Avrupa'nın ve Kuzey Afrika’nın Akdeniz'e komşu olan ülkelerinde yayılış göstermektedir 

(Beetham ve Entwistle, 1982). Fransa, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Yunanistan, İngiltere, 

ABD, Rusya,    Avusturya ve Kuzey Afrika ülkelerinde yoğun olarak kültürü yapılmaktadır 

(Tucker, 1985). 

Lamiaceae familyası üyesi olan Lavandula L. genusu üyeleri tıbbi, kozmetik ve gıda 

katkı amaclı kullanılan en popüler bitkilerdendir. Akdeniz elementi olan bu genus üyeleri 

Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu, Ortadoğu, Pakistan ve Hindistan’a kadarki kuşakta 

doğal yayılış göstermektedir (Ceylan, 1997, Gilani, ve ark., 2000). 

 

Ekonomik Önemi, Kullanım Alanları 

Günümüzde, esansiyel yağların kullanım alanları özellikle gıda, eczacılık ve tıp 

alanlarında her geçen gün artmaktadır (Chang ve Dobashi, 2003; Maji ve ark., 2007; Maji ve 

Hussain, 2009). Lavanta esansiyel yağı (Lavandula officinalis), tüm esansiyel yağlar 

içerisinde çok farklı alanlarda sıkça kullanılan bir esansiyel yağdır (Buchbauer, 1991; Wang 

ve Chen, 2005; Badulescu ve ark., 2008; Daoud ve ark., 2010). 

Aynı zamanda lavanta esansiyel yağının antibakteriyel, antifungal, kas rahatlatıcı, 

sakinleştirici ve antideprasan etkilere sahip olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır (Cavanagh 

ve Wilkinson, 2002; Lis-Balchin, 2002; Holme, 2007; Hagvall ve ark., 2008; Krist ve ark., 

2008; Bradley ve ark., 2009). 

  Chu ve Kemper, (2001) lavender uçucu yağının çoğunlukla aromaterapi ve masajda 

kullanıldığını ve temel klinik faydasının sinir sistemi üzerine olduğunu belirtmiştir. Hayvanlar 

ve insanlar üzerinde yapılan birçok araştırmaya göre lavantanın; sedatif, kas gevşetici ve 

sakinleştirici olarak etki ettiğini belirtmişlerdir. 
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Lavanta Üretimi 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir özelliği de organik ürün yetistiriciliginde hastalık ve 

zararlı kontrolünde kullanılabilen bitki kaynaklı organik preparatların etkili maddelerini 

sağlamalarıdır. (Bayram ve ark., 2010) 

Organik üretimi yapılan bitkilere ve droglara olan ilgi ve talep her geçen gün 

artmaktadır. Ülkemizde gıda dışı organik ürünler arasında pamuk yanında, gül kurusu, gül 

yağı, gül suyu, lavanta yağı gibi kozmetikte kullanılan ürünler, ilaç üretiminde kullanılan tıbbi 

ve aromatik bitkiler de yer almaktadır. Ülkemizin önemli organik ürün potansiyeli olan ve dış 

satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin organik olarak üretilmesi gerekmektedir. Dünya 

ticaretine konu olan organik tarım ürünlerinde Avrupa Birliği özellikle adaçayı, lavanta ve 

maydanoz gibi tıbbi bitkileri üretmektedir (Tarakçıoglu ve Koç, 2005). 

Lavanta bitkisi, 1 m’ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. 

Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek 

saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. 

Uçucu yağ bileşenlerinde en fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ kalitesi 

bu bileşenlerden linalil asetat oranına göre belirlenmektedir. Lavanta, toprak yönünden seçici 

olmayan bir bitkidir. Kireççe zengin, süzek ve pH’sı 5.8-8.3 olan, kuru ve kalkerli topraklarda 

çok iyi gelişme göstermektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak kışı 

çok sert geçen bölgelerde bazen soğuk zararı görülmektedir.  Lavanta vegetatif ve generatif 

olarak üretilebilen bir bitkidir. Vegetatif olarak, bitkilerden elde edilen çelikler ve köklü 

sürgünler kullanılmaktadır. Köklenme ortamı olarak perlit, kum, torf, orman toprağı gibi 

ortamlar kullanılır. Çelikle üretimde köklendirici hormon kullanımı köklenme yüzdesini 

artırmaktadır. Çelikler bitkilerin kış dinlenmesi döneminde ve bitki uyanmadan alınmalı ve 

köklenme ortamına dikilmelidir. Generatif üretim ise tohumla da yapılabilmektedir. Ancak 

bazı lavanta türlerinin tohum vermemesi bu tür lavantaların vegetatif üretimini zorunlu 

kılmaktadır. Tohumla üretimde tohumların direk araziye ekilmesi mümkündür. Ancak lavanta 

tohumlarının çok küçük olması ve arazi şartlarındaki ilk çıkışta yabancı ot kontrolünün 

zorluğu fideleme yöntemiyle üretimi avantajlı hale getirmektedir. Fideleme yönteminde 

tohumlar önce fide yastıklarına ekilir ve fideler elde edilmektedir. Daha sonra elde edilen bu 

fideler tüplenir ve belirli bir süre sonra araziye aktarılır. Lavanta tarlalarında 2-3 yılda bir ahır 

gübresi ile yapılacak gübreleme, toprak şartlarını iyileştirmeye yardımcı olacağı için son 

derece önemlidir.  Fide dikimi yapıldıktan sonra bitkinin toprakla olan ilişkisini 

kuvvetlendirmek amacıyla belirli aralıklarla 3–4 defa sulama yapılır (Aslancan ve Sarıbaş, 

2011). 

Organik lavanta yetiştiriciliğine artan bir ilgi var olmasına rağmen; yabancı otlardan 

kurtulma yöntemi ne şekilde yetiştirilirse yetiştirilsin önemlidir. Otlar üzerine kimyasal 

mücadele pratik olmadığı için her zaman bir miktar yabancı otu elle yolmak gerekir. 

Yetiştirme alanında sıralar arasında otlar çıkması durumunda güçlü bir şekilde biçilir, 

çiçeklenme döneminde çiçekler daha da dikkat çekici olur (Lis-Balchin, 2002). 

Organik Tarımda Mücadele  

Tüm aromatik bitkiler yaşamları süresince veya ayrışmaları sırasında çevrelerine 

uçucu maddeler yayarlar  (Hassiotis, 2010). Sekonder metabolitler tüm yüksek bitkilerde 

bulunmaktadır ve genellikle yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Sekonder metabolitler 
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bitkilerde, zararlı organizmalara karşı antifungal, antibakteriyel, antiviral etkilerde bulunabilir 

ve böcekler için kaçırıcı öldürücü olabildiği gibi faydalı böcekler için ise çekici özelliğe sahip 

olabilir. Faydalı böcekleri çekmesi istenmeyen bitki zararlılarını kaçırıcı etki 

gösterebilmektedir (Bakkali ve ark., 2008). Allelokimyasallar denilen uçucu maddeler 

bitkilerin yaprak, çiçek, meyce, kök, gövde, rizom, tohum gibi bütün dokularında farklı 

oranlarda bulunabilmektedir (Zaeri M.J ve ark., 2013). Bu bitkiler ve ekstraktları tarımda 

kimyasal mücadeleye alternatif oluşturarak ekonomik, çevreye dost ve güvenli bir mücadele 

yöntemi sunarak organik tarımda zararlılar tarafından meydana gelebilecek ekonomik 

kayıpların önüne geçmeyi sağlayabilmektedir. Lavanta da bu bitkilerden olup, yapılan pek 

çok çalışmada başarılı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Lavantada en fazla bulunan 

monoterpenler linalool, linalil asetat, borneol, kafur ve 1,8 sineol’ dur. Bunlar arasında 

linalool, linalil asetat ve kafur lavanta uçucu yağının kalitesini belirlemektedir (Sarker ve ark., 

2012). 

 

Allelopatik Etki  

Allelopati bazı bitkilerin diğer bitkilerin çimlenme, büyüme ya da gelişmeleri üzerine 

bi doğrudan veya dolaylı kimyasal etkiler ile engel olması anlamına gelmektedir (Arouiee ve 

ark., 2010). Bitkilerin başta kökleri olmak üzere, sap, yaprak gibi organların ya da bu 

organların çeşitli aşamalardan geçerek parçalanıp, ayrışmasıyla salgıladıkları bu 

kimyasalların, değişen oranlarda allelopatik etkileri vardır. Lavanta,yabani yulaf gibi bazı 

yabancı otlara karşı allelopatik etkiye sahip önemli tıbbi bitkilerden biri olduğu belirtilmiştir 

(Zaeri M.J ve ark., 2013). 

Lavandula angustofolia ‘nın sulu ekstraklarının tohum çimlenmesi, plumula uzunluğu, 

radikula uzunluğu’ na olan allelopatik etkilerini değerlendirmek için yapılan çalışmada 

laboratuvar koşullarında elde edilen sonuçlarda L. angustofolia’ nın yaprak ve tohum 

özütlerinin allelopatik potansiyelleri özüt konsantrasyonlarının yükselmesiyle birlikte 

Triticum avestium tohum çimlenmesini düşürmüştür ve Phaseolus vulgaris tohumunun 

çimlenmesini de arttırıcı etki gösterdiği belirtilmiştir (Kuru ve ark., 2010). 

Bir diğer çalışmada Thymus vulgaris, Lavadula sp, Rosmarinus officinalis and 

Eucalyptus citriodora bitkilerinin yaprak ekstaktları 5 farklı dozda (% 0, 10, 20, 30 ve 100) 

Solanum nigrum ve Amaranthus retroflexus’ a uygulanmış, çimlenme ile bazı gelişme 

özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırıcılar en etkili ekstraktın lavantaya ait 

olduğunu tespit etmişlerdir, en etkili doz ise % 100 olarak bulunmuştur (Arouiee ve ark., 

2010). 

 Rahimi ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada lavantanın da aralarında bulunduğu 3 tıbbi 

bitkinin 5 farklı dozda  (0, 250, 500, 750, 1000 ppm) Cynodon dactylon L.’ a karşı allelopatik 

etkilerini incelemiştir. Her birinin farklı dozlarının yabancı otun çimlenme oranını, kök 

ağırlığını ve radikula uzunluğunu önemli ölçüde azalttığını belirtmişlerdir. 1000 ppm dozda 

Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. ve Lavandula vera L.’ nin sırasıyla % 81, 76 ve 

64 oranında çimlenmeyi engellediği görülmüştür. 

2006 yılında İtalya’ da yapılan bir çalışmada yabancı otlara karşı alternatif mücadele 

yöntemleri incelenmiş ve lavanta, nane ve tarçın uçucu yağlarının karaçayır, kırmızı köklü 

horozibiği ve yabani hardala karşı allelopatik etkileri ortaya koyulmuştur. Tohum çimlenmesi 

üzerine etkilerinin test edildiği denemede C1, C2, C3, C4 (5.4, 21.6, 86.4, 345.6 mg l
-1

 ) 
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olmak üzere 4 farklı konsantrasyon uygulanmıştır. Lavanta uçucu yağının C4 

konsantrasyonun tüm yabancı ot tohumları üzerinde %100 etkili olduğu belirtilmiştir 

(Campiglia ve ark., 2007).   

Shayghan ve Sedghi (2013), horozibiği ve lavanta ekstraktlarının Phasaeolous 

vulgaris’ in çimlenmesine olan etkilerini incelemişlerdir. Bitkilerin farklı kısımlarından 

oluşan ekstraktlar farklı oranlarda ve dozlarda % 0, 25, 50, 75, 100) uygulanmıştır. Sonuçlara 

göre lavanta ve horozibiği ekstraktlarının Phasaeolous vulgaris’ in çimlenmesi üzerine 

önemli derecede allelopatik etkisinin olduğu belirtilmiştir.  

Akbarzadeh ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada Lavandula officinalis’ in 

yapraklarından elde edilen sulu ekstakların farklı konsantrasyonlarının kadife çiçeği ve semiz 

otu bitkilerinin tohum çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine etkilerini incelemişleridir. 

Sonuçlara göre ekstrakt her iki bitkinin çimlenmesinde güçlü bir allelopatik etki göstermiştir.  

 

Antifungal Etki 

Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Rhizophus spp. gibi bazı fungal 

etmenler bitkilerde hastalıklara veya gıda bozulmalarına neden olmaktadırlar (Pasqua ve ark. 

2007). Bu nedenle sağlıklı ve ekonomik yöntemlerle mücadele önem kazanmakta 

antimikrobiyal ajanlar incelenmektedir. Son yıllarda bitki patojenlerinin ve toksin üreten 

etmenlerin kontrolü için bitki özleri ve uçucu yağların kullanımı üzerine araştırmalar 

yapılmaktadır (Daferera ve ark., 2003; Gilles ve ark., 2010; Okoh ve ark., 2010). Lavanta aynı 

zamanda fungal etmenlere karşı antifungal etkiye sahiptir.  

Yapılan bir çalışmada nane (Mentha piperita L.), kekik (Thymus vulgaris L.) ve 

lavanta (Lavandula angustufolia Mill.) bitki türlerinden elde edilen su ekstraktı ve uçucu 

yağların pamukta kök çürüklüğü etmenlerine (Rhizoctonia solani (AG4) ve Fusarium spp.) 

karşı antifungal etkisi incelenmiştir. İn vitro koşullarda yürütülen çalışmada su ekstraktlarının 

son konsantrasyonları %0.5, %1, %2, %4 ve %8 dozunda ve uçucu yağlar 1, 2, 3, 5 ve 10 μl 

ml-1 dozunda otoklav edilen Patates Dekstroz Agar (PDA) besi yerine ilave edilmiş ve 7 

günlük inkübasyon süresi sonunda fungusların koloni çapları ölçülmüş ve kontrollere göre 

bitki ekstraktlarının % engelleme oranları hesaplanmıştır. Verilere göre, nane, kekik ve 

lavanta ekstraktlarının antifungal etkisi, aynı bitkilerin uçucu yağlarına göre daha düşük 

saptanmıştır. Nane, kekik ve lavanta ekstraktları R. solani ve Fusarium spp.’nin miseliyal 

gelişimini farklı oranlarda engellerken, en yüksek fungitoksik etki kekik ekstraktının %8 

dozunda saptanmıştır. Nane ve lavanta uçucu yağlarının antifungal etkileri patojene ve doza 

bağlı olarak değişmekle birlikte birbirlerine çok yakın bulunmuştur. Çalışmada nane, kekik ve 

lavanta ekstraktlarının antifungal etkisi, aynı bitkilerin uçucu yağlarına göre daha düşük 

bulunmuştur. Bu durum, ekstraktın etkili maddesine, stabilitesine, etki seviyesine ve ekstrakt 

içindeki toplam uçucu yağ miktarının düşük olmasına bağlanabilir. Kaçar ve Özer (2000), 

ekstrakt içerisindeki uçucu yağın suda çözünebilirliğinin düşük olduğunu saptamıştır. Qasem 

ve Abu-Blan (1995), farklı bitkilerin kimyasal içeriklerinin su içerisindeki farklı 

çözünürlükleri, ekstraktların antifungal etkilerinin farklı seviyelerde olmasının sebebi 

olabileceğini bildirmişlerdir (Erdoğan ve ark., 2014). 

Domateste kurşuni küf (Botrytis cinerea) hastalığına karşı alternatif mücadele 

yöntemlerinin araştırıldığı bir çalışmada lavantanın da aralarında bulunduğu bazı bitkilerin 

uçucu yağlarının in vivo ve in vitro koşullarda antifungal etkisi incelenmiştir. Kontakt ve 
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uçucu fazlarının incelendiği bu çalışmada farklı konsantrasyonlar uygulanmış ve B. 

cinerea’nın gelişimini inhibe ettiği görülmüştür. Lavantanın uçucu yağı etmeni inhibe etmede 

diğer uçucu yağlara göre nispeten daha yüksek konsantrasyonları (25.6 μg/ml) etkili olmuştur; 

sonuçlara göre biyofungisit olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Soylu ve ark., 2010).  

Yine lavantanın da aralarında olduğu 11 uçucu yağ in vitro koşullarda 12 bitki patojeni 

fungal etmene (Fusarium graminearum, F. verticillioides,F. subglutinans, F. oxysporum, F. 

avenaceum, Diaporthe helianthi, Diaporthe phaseolorum var. caulivora, Phomopsis 

longicolla, P. viticola, Helminthosporium sativum, Colletotrichum coccodes, Thanatephorus 

cucumeris) karşı antifungal etkileri incelenmiş, 2 bitki ekstraktı (sarı çam ve portakal çiçeği 

esansı) dışındakiler ya tüm etmenlere ya da bazı etmenlere karşı etkili bulunmuştur. Bartyńska 

ve Budzikur-Ramza (2001) lavanta, biberiye ve okaliptüs yağının Fusarium spp.’ ye karşı 

toksik olduğunu kaydetmişlerdir ancak bu çalışmada lavanta ve biberiye yağının, etmenin 

miselyum gelişimini inhibe etmediği görülmüştür (Ćosić ve ark., 2010).  

 Patateste Fusarium solani etmenine karşı uygulanan % 5, 10 ve 15 dozlarında 

uygulanan metalonik ve sulu bitki ekstraktlarından (lavanta, okaliptüs, artemisia, kekik, geyik 

otu, datura)   bazıları (artemisia ve okaliptüs) etmen üzerinde önemli derecede antifungal etki 

gösterirken bu dozlar lavanta için düşük kalmıştır. Ancak çalışmada, doz arttıkça lavanta bitki 

ekstraktlarının antifungal etkisinin arttığı misel gelişiminin ve spor çimlenmesinin azaldığı 

gözlenmiştir (Zaker, 2014). 

 

Böceklerde Repellent ve Letal Etki 

Bitki zararlılarıyla mücadelede yöntemi en sık başvurulan yöntem kimyasal mücadele 

yöntemleri olmakta ve insana, doğaya olan olumsuz etkileri tartışılmakta, dolayısıyla 

alternatif yöntemler burada da önem kazanmaktadır. Bitki ekstraktlarının kullanıldığı bir diğer 

alan böceklerle mücadele olup araştırıcılar tarafından bu biyokimyasalların böcekler üzerinde 

uzaklaştırıcı, öldürücü hatta doğal düşmanları çekici özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. 

Hori (1998) 13 Labiate bitkisi uçucu yağının Myzus persicae’ ye karşı repellent 

(uzaklaştırıcı) etkisini denemiş bu bitkilerden lavanta bitkisi uçucu yağının 10 μl dozu, kekik 

bitkisinin uçucu yağının ise 10 μl ve 1 μl’ lik dozları M. persicae’ ye karşı repellent etki 

göstermiştir. 

Mülayim (2006) çalışmasında kekik (Origanum onites L.), anason (Pimpinella anisum 

L.), rezene (Foeniculum vulgare Mill.) ve lavanta (Lavandula angustifolia Mill.) uçucu 

yağlarının Aphis craccivora ve Myzus persicae’nin 1- 2 günlük erginlere karşı fumigant, 

kontak ve kalıntı (rezidual) etkilerini araştırmıştır. Fumigant etki testlerinde, A. craccivora’ya 

uçucu yağların 30, 45, 60 μl/l hava dozları ve M. persicae’ ye 10, 20, 30 μl/l hava dozları 

kullanılmıştır. Anason uçucu yağının 45 μl/l hava dozunda 48 saat süreyle uygulandığı bütün 

A. craccivora bireyleri ölmüştür. M. persicae’ de kekik, anason ve lavantanın 30 μl/l hava 

dozunda 48 saatlik uygulaması sonucu % 100 ölüm oranı tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmada buhar distilasyon yöntemiyle lavanta (Lavandula angustifolia), 

nane (Mentha spicata), kişniş (Coriandrum sativum) ve adaçayı (Salvia officinalis)’ndan elde 

edilen uçucu yağların değirmen güvesi Ephestia kuehniella’ nın 20–25 günlük larvalarına ve 

0–24 saatlik yumurtalarına karşı iki farklı sıcaklıktaki ( 27±2°C ve 22±2°C) fumigant etkileri 

araştırılmıştır. 24, 48 ve 72 saat süreyle uçucu yağ buharları uygulanmıştır. LC
50

 değerlerine 

bakıldığında, biyolojik dönemlerin uçucu yağlara karşı duyarlılıkları farklı bulunmuştur. 
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Lavanta yağında yumurtaların larvalara göre daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. Larvalara 

karşı yapılan testlerde, 22±2°C ve 27±2°C koşullarında 72 saatlik uygulama sonunda; lavanta 

uçucu yağında sırasıyla 175 µl/l ve 300 µl/l hava dozuyla % 96 ölüm oranı elde edilmiş, 

sıcaklık artışı etkinliği azaltmıştır. Yumurtalar için yapılan testlerde 22±2°C ve 27±2°C 

koşullarında 72 saatlik uygulama sonunda; lavanta uçucu yağında sırasıyla 100 µl/l ve 225 

µl/l hava dozuyla % 95’ in üzerinde ölüm oranları elde edilmiş, sıcaklık artışı etkinliği 

azaltmıştır (Alpkent, 2009). 

Bir diğer çalışmada kekik (Origanum onites L.), anason (Pimpinella anisum L.), 

rezene (Foeniculum vulgare Mill.) ve lavanta (Lavandula angustifolia Mill.) uçucu yağlarının 

Aphis craccivora ve Myzus persicae’nın 1- 2 günlük erginlerine karşı fumigant etkileri 

araştırılmıştır. Fumigant etki testlerinde, A. craccivora’ya uçucu yağların 30, 45, 60 µl/l hava 

dozları ve M. persicae’ya 10, 20, 30 µl/l hava dozları kullanılmıştır. Kullanılan uçucu yağların 

toksisitesi, böcek türüne, uçucu yağ çeşidine, uygulanan doz ve uygulama süresine bağlı 

olarak değişmiştir. Uçucu yağların Aphis craccivora’ya karşı en yüksek fumigant etkisi 30µl / 

l hava dozunda 24 saatlik uygulama süresinde %53,33’lük ölüm oranıyla rezene, 48 saatte 

%86,67’lik oranla rezene, 72 saatte %100 ile lavanta uçucu yağında olduğu belirlenmiştir. 

45µl / l hava dozunda en yüksek etkinin 24 saatlik uygulama süresinde %70,00’lik ölüm 

oranıyla rezene, 48 saatte %100 ile anason, 72 saatte ise %100 ile anason, rezene ve lavanta 

uçucu yağında olduğu saptanmıştır. 60µl / l hava dozunda uçucu yağların 24 saatlik uygulama 

süresinde en yüksek etki %96,67’lik ölüm oranıyla kekik uçucu yağında, 48 saatte %100 ile 

anason, 72 saatte ise bütün bitki uçucu yağları %100’lük ölüm oranını sağlamıştır. Uçucu 

yağların Myzus persicae’ya karşı en yüksek fumigant etkisi % ölüm ortalamalarına göre; 10µl 

/ l hava dozunda 24 saatlik uygulamada %46,67’lik ölüm oranıyla kekik, 48 saatte %56,67 ile 

rezene ve kekik, 72 saatte %96,67 ile rezene uçucu yağında; 20µl / l hava dozunda 24 saatlik 

uygulamada en yüksek etkinin %66,67’lik ölüm oranıyla lavanta, 48 saatte %93,33 oranla 

anason, 72 saatte %100’lük ölüm oranıyla rezene ve lavanta; 30µl / l hava dozunda 24 saatte 

%86,67 ile anason ve lavanta, 48 saatlik uygulamada %100 ile kekik, anason ve lavanta uçucu 

yağları, 72 saatte ise bütün uçucu yağlar %100 ölüme neden olmuştur (Mülayim ve Alaoğlu,, 

2007). 

Papachristos ve Stamopoulos (2002), Acanthoscelides obtectus (Say)’un larva ve pupa 

dönemlerine karşı Lavandula hybrida Rev. (lavanta), R. officinalis (biberiye) ve E. globulus 

(okaliptus) uçucu yağlarının fumigant toksisitesini test etmişlerdir. Uygulama süresi ile ölüm 

ve sıcaklık ile ölüm arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Uçucu yağların hepsi, böceğin 

dönemine ve yağlara bağlı olarak LC
50 
değerleri 0.6-76 µL/L arasında, test edilen bütün ergin 

öncesi dönemlere karşı toksik bulduklarını ve larva dönemleri ilerledikçe, larvaların yağlara 

olan toleranslarının arttığını, fakat larvaların pupadan daha hassas olduklarını tespit 

etmişlerdir. A. obtectus’un 4. larva dönemine karşı lavanta (2 µL/L), biberiye (2.5 µL/L) ve 

okaliptus (6 µL/L) uçucu yağlarının 6, 12, 24, 36, 48, 96 ve 240 saat maruz bırakma 

sürelerinin larvaların ölüm oranları üzerinde önemli etkiye sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Özellikle lavanta uçucu yağının maruz bırakma süresinin 6 saatten 48 saate uzatıldığında 

larvaların ölüm oranlarının yaklaşık 14 kat arttığını tespit etmişlerdir. 

Papachristos ve Stamopoulos (2004), A. obtectus’un yumurta dönemine karşı L. 

hybrida (lavanta), R. officinalis (biberiye) ve E. globulus (okaliptus) bitkilerinden elde edilen 

uçucu yağların fumigant toksisitesini test etmişlerdir ve uçucu yağların, yumurta yaşına bağlı 
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olarak, LC50 değerlerinin 1.3-35.1 µL/L arasında test edilen yumurtalara toksik olduklarını 

bildirmişlerdir. Tüm durumlarda genç yumurtaların (3 günlükten az), yaşlı yumurtalara (4 

günlükten fazla) göre uçucu yağlara karşı daha dayanıklı olduklarını tespit etmişlerdir. 

Çalışmada limonene, linalyl acetate, p-cymene, β-pinene, allylisothiocyanate 

monoterpenoid bileşiklerinin lahana unlu yaprakbiti Brevicoryne brassicae’nın kanatsız ergin 

dişilerine karşı fumigant etkileri araştırılmıştır. Limonene, p-cymene, β-Pinene, 

Allylisothiocyanate monoterpenoid bileşikleri Letal Konsantrasyon (LC50 ve LC90) 

değerlerinin hesaplanması için 6 - 7 farklı alt doz denemelerine 24, 48 ve 72 saatlik sürelerle 

tabi tutulmuştur. Denemede lavanta bitkisinin uçucu bileşiklerinden en düşük fumigant etkiyi 

gösteren Linalyl acetate bileşiği ise letal süre (LT) denemelerine tabi tutulmuşur. Letal süre 

denemelerinde 200 µl/l dozunda 72 saat uygulama süresinde % 97 oranında bir etki meydana 

gelmiştir (Çiftçigil ve ark., 2014). 

Bir diğer çalışmada ise önemli bir depo zararlısı olan Kırma Biti, Tribolium confusum 

du Val.’ un tüm gelişme dönemlerine karşı, α-pinene, p-cymene, eugenol, cuminaldehyde, 

linalyl acetate, linalool, α-terpinene, gamma terpinene, limonene, β-pinene, allyl 

isothiocyanate ve diallyl disülfide monoterpenoid bileşiklerinin fumigant etkisinin 

belirlenmesine yönelik olarak, 25°C sıcaklık ve %65 nem koşullarında biyolojik testler 

yürütülmüştür. Yine lavantanın uçucu bileşiklerinden olan linalyl acetate fumigant etkisi diğer 

bileşiklere göre daha düşük etki göstermiştir (Sağlam ve Özder, 2013).  

 

2. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Lavanta yüksek ekonomik getirisi, pek çok sektördeki kullanım alanı, organik tarım 

alanında sağladığı artılarla çalışılmaya ve araştırma yapmaya değer bir tıbbi bitkidir. 

Ülkemizde tıbbi bitki üretimi ihtiyaç ve ihracat talebini karşılayamadığı göz önüne 

alındığında; ekim alanlarının genişletilmesi ve mümkün olan arazilerde organik üretim 

yapılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı gibi tarımda hastalık, zararlı ve 

yabancı otlarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin incelenmesine önem 

verilmektedir. Kimyasal mücadelenin çevreye olan olumsuz etkilerinin yanında bilinçsiz 

kullanımı sonucu ortaya çıkan sorunlar yeni mücadele yöntemlerinin önemini arttırmaktadır. 

Aynı zamanda organik tarımın desteklenmesi de bu alandaki çalışmalara hız katmaktadır. 

Özellikle organik tarımda verim ve kaliteyi etkileyen faktörler olan zararlı etmenlerin 

mücadelesinde kullanılmak üzere bu alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve 

çalışmaların uygulamaya aktarılması son derece önemlidir. Lavanta tıp, kozmetik gibi 

alanlarda popüler olduğu kadar bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelede derlemede 

bahsedilen alanlarda da ön plana çıkmaktadır.  

 

3. KAYNAKLAR 

Akbarzadeh, M., Bajalan, I., Qalayi E., 2013. Allelopathic effect of Lavender (Lavandula 

officinalis) on seed germination of velvet flower and purslane. International Journal of 

Agronomy and Plant Production. Vol., 4 (6), 1285-1289 

Alpkent, Y. N., 2009. Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Ephestia kuehniella’ ya (Lepidoptera : 

Pyralidae) Fümigant Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi Selçuk 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı 2009, 63 S. 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

358 

 

Arouiee, H., Quasemi, S., Azizi, M. and Nematy H., 2010. Allelopathic Effects of Some 

Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in 

Mashhad Area. The 8th International Symposium on Biocontrol and 

Biotechnology,139-147 

Aslancan H., Sarıbaş R., 2011. Lavanta Yetiştiriciliği. Meyvecilik Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü Yayınları No:41. 1-2 s. 

Badulescu, R., Vivod, V., Jausovec, D., Voncina, B., 2008. Grafting of Ethylcellulose 

Microcapsules Onto Cotton Fibres, Carbohydrate Polymers (Carbohydr. Polym.), 71, 

85-91 

Bartyńska M. and Budzikur-Ramza R. (2001): The action of some essential oils on fungi. 

Bull. Polish Acad. Sci. Biol. Sci. 49(4): 327-331. 

Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., 2008. Biological effects of essential oils- A review. 

Food Chem Toxicology 46: 446-475 

Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kizil, S., & Telci, İ. 2010. Tıbbi ve 

aromatik bitkiler üretiminin arttırılmasının olanakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odasi, Ziraat Mühendisligi VII. Teknik Kongresi, 11-15 s. 

Beetham J., Entwistle T., 1982. The Cultivated Lavenders. Royal Botanic Gardens, 

Melbourne. 

Bradley, B.F., Brown, S.L., Chu, S., Lea, R.W., 2009. Effects of Orally Administered 

Lavender essential Oil on Responses to Anxiety-Provoking Film Clips, Human 

Psychopharmacology (Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp.), 24, 319-330 

Buchbauer, G., 1991.Aromatheraphy: Evidence for Sedative Effects of the Essential Oil of 

Lavender after Inhalation, Journal of Biosciences (Biosci.), 46 (11-12), 1067-1072 

Campiglia E., Mancinelli R., Cavalieri A., Caporali F., 2007. Use of Essential Oils of 

Cinnamon, Lavender, and Peppermint for Weed Control. İtal. J. Agron. / Riv. Agron., 

2007 2:171-175 

Cavanagh, H.M.A, Wilkinson, J.N., 2002. Biological Activities of Lavender Essential Oil, 

Phytotheraphy Research (Phytother. Res.), 16, 301–308 

Ceylan, A., 1997. Tıbbi Bitkiler-II. Ege Universitesi Ziraat Fakultesi Yayınları No:481: 144-

161 

Chang, C.P., Dobashi, T., 2003. Preparation of Alginate Complex Capsules Containing 

Eucalyptus Essential Oil and Its Controlled Release, Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces (Colloids Surf., B), 32, 257-262 

Chu J.,C. ve Kemper J.,K. 2001. Lavender (Lavandula spp.). The Longwood Herbal Task 

Force and The Center for Holistic Pediatric Education and Research,  

http://www.mcp.edu/herbal/, 32 pages. (30.08.2015) 

Ćosić, J., Vrandečić, K., Postić, J., Jurković, D., Ravlić, M., 2010. In Vitro Antifungal 

Activity Of Essential Oils On Growth Of Phytopathogenic Fungi. Poljoprıvreda 

16:2010 (2) 25-28 

Çiftçigil T. H., Sağlam Ö., Özder N., 2014. Fumigant Toxicity Of Monoterpenoid Compound 

Linalyl Acetate Aganist To Cabbage Aphid, Brevicoryne brasicae L. 

(Homoptera:Aphididae). Balkan Agriculture Congress, 8-10 Eylül 2014. Edirne-

TURKEY. s823 s. 

http://www.mcp.edu/herbal/


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

359 

 

Daferera, D. J., Ziogas, B. N., & Polissiou, M. G. 2003. The effectiveness of plant essential 

oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter michiganensis 

subsp. Michiganensis. Crop Protection, 22, 39-44. http://dx.doi.org/10.1016/S0261-

2194(02)000959 

Daoud, W.A., Ngan, M., Cheuk, K., 2010. Biodegradable Poly (L-Lactic Acid)-Lavender 

Nanocapsules: Synthesis, Controlled Release, and Application In Remedy Of Sleep 

Disorder, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 10, 2, 1255-1260 

Erdoğan O., Çelik A., Yıldız Ş., Kökten K., 2014. Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine 

Karşı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antifungal Etkisi. Türk Tarım ve Doğa 

Bilimleri Dergisi 1(3): 398-404, 2014 

Gilani, A. H., N. Aziz, M. A. Khan, F. Shaheen, Q. Jabeen, B. S. Siddiqui, and J. W. Herzig. 

2000. Ethnopharmacological evaluation of the anticonvulsant, sedative and 

antispasmodic activities of Lavandula stoechas L. J. of Ethnopharmacol. 71: 161-167 

Gilles, M., Zhao, J., An, M., & Agboola, S. 2010. Chemical composition and antimicrobial 

properties of essential oils of three Australian Eucalyptus species. Food Chemistry, 

119, 731-737. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem. 07.10.2015 

Guenther, E., 1952. The Essential Oils, R.E. Krieger Pub. Co. 5:3-38 

Hagvall, L., Skold, M., Brared-Christensson, J., Borje, A., Karlberg, A.T., 2008. Lavender Oil 

Lacks Natural Protection Against Autoxidation, Forming Strong Contact Allergens on 

Air Exposure, Contact Dermatitis, 59, 143-150 

Hassiotis, C., 2010. Chemical compounds and essential oil release through decomposition 

process from Lavandula stoechas in Mediterranean region. Biochem. Syst. Ecol. 

doi:10.1016/j.bse.05.002. 

Holme, I., 2007. Innovative Technologies for High Performance Textiles, Coloration 

Technology, 123, 59-73 

Hori, M., (1998). Repellency of Rosemary Oil Against Myzus persicae in a Laboratory and in 

a Screenhouse. J. Chem. Ecol. 24: 425–1432 

Hui L., He L., Huan L., Xiaolan L., AiGuo Z., 2010. Chemical composition of lavender 

essential oil and its antioxidant activity and inhibition against rhinitisrelated bacteria. 

African Journal of Microbiology Research Vol. 4 (4), pp. 309-313 

Kaçar, Ö. ve Özer, N., 2000. Soğanda Tohumla ve Toprakla Taşınan Funguslar Üzerine Bazı 

Bitki Ekstraktları ve Kompost Ekstraktları Uygulamalarının Etkinliği. Yüksek Lisans 

Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, s. 68. 

Krıst, S., Sato, K., Glasl, S., Hoeferl, M., Saukel, J., 2008. Antimicrobial Effect of Vapours of 

Terpineol,(R)-(–)-Linalool, Carvacrol, (S)-(–)-Perillaldehyde and 1,8-Cineole on 

Airborne Microbes Using A Room Diffuser, Flavour and Fragrance Journal (Flavour 

Fragr. J.), 23, 353–356 

Kumar,S.A.2009. Plants-based Medicines in India. 

http://pib.nic.in/feature/feyr2000/fmay2000/f240520006.html (12.08.2015). 

Kuru, A., Kara, Y., Parlak, B., 2015. Lavanta (Lavandula angustofolia)nın Sulu 

Ekstraktlarının Farklı Konsantrasyonlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris) ve Buğday 

(Triticum avestium) Tohumları Üzerindeki Allelopatik Etkisi. 

www.ubfs2015.com/FileUpload/bs672360/File/ayse_kuru.docx  (10.07.2015). 

http://dx.doi.org/10.1016/S0261-2194(02)000959
http://dx.doi.org/10.1016/S0261-2194(02)000959
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.%2007.10.2015
http://pib.nic.in/feature/feyr2000/fmay2000/f240520006.html
http://www.ubfs2015.com/FileUpload/bs672360/File/ayse_kuru.docx


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

360 

 

Lis-Balchin, M. 2002. Miscellaneous Uses of Lavender and Lavender Oil: Use in Hair 

Products, Food Flavouring, Tissanes, Herbal Pillows and Medicinal Products, 

Lavender: The Genus Lavandula, Ed: Lis Balchin, M., Medicianal and Aromatic 

Plants - Industrial Profiles, Taylor & Francis, London, Pp:79 

Maji, T.K., Baruah, I., Dube, S., Hussain, M.R., 2007. Microencapsulation of Zanthoxylum 

limonella Oil (ZLO) in Glutaraldehyde Crosslinked Gelatin for Mosquito Repellent 

Application, Bioresource Technology (Bioresour. Technol.), 98, 840–844  

Maji, T.K., Hussain, M.R., 2009. Microencapsulation of Zanthoxylum limonella Oil (ZLO) in 

Genipin Crosslinked Chitosan–Gelatin Complex for Mosquito Repellent Application, 

Journal of Applied Polymer Science (J. Appl. Polym. Sci.), 111, 779–785 

Mülayim, O., 2006. Aphis craccivora Koch. ve Myzus persicae Sulz. (Hom: Aphididae)’ ya 

Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların İnsektisit Etkileri Üzerine Araştırmalar. Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

Mülayim, O., Alaoğlu, Ö.,2007. Aphis craccivora Koch. ve Myzus persicae Sulz. (Hom.: 

Aphididae)’ya Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların İnsektisit Etkileri Üzerine 

Araştırmalar Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos 2007, Isparta  

Okoh, O. O., Sadimenko, A. P., & Afolayan, A. J. (2010). Comparative evaluation of the 

antibacterial activities of the essential oils of Rosmarinus officinalis L. obtained by 

hydrodistillation and solvent free microwave extraction methods. Food Chemistry, 

120, 308-312. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.09.084 

Papachrıstos, D.P., Stamopoulos D.C., 2002. Toxicity of vapours of three essential oils to the 

immature stages of Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of 

Stored Products Research, 38:365–373 

Papachrıstos, D.P, Stamopoulos, D.C., 2004. Fumigant toxicity of three essential oils on the 

eggs of Acanthoscelides obtectus (Say) Coleoptera:Bruchidae). Journal of Stored 

Products Research, 40:517-525 

Pasqua, R. D., Betts, G., Hoskings, N., Edwards, M., Ercolini, D., Mauriello, G. 2007. 

Menbrane toxicity ofantimicrobial compound from essential oils. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 55, 4863-4870 

Peterson L., 2002. The Australian Lavender Industry A Review of Oil Production and 

Related Products. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation. 

Project No : SAG 2/A 02/52, 19 s.   

Rahimi M., Bidarnamani F., Shabanipoor M., 2015. Effects of Allelopathic three Medicinal 

Plants on Germination and Seeding Growth of Portulaca oleracea. Biological Forum – 

An International Journal 7(1): 1520-1523 

Sağlam, Ö., Özder, N. 2013. Fumigant toxicity of monoterpenoid compounds against the 

confused flour beetle, Tribolium confusum Jacquelin du Val. (Coleoptera: 

Tenebrionidae). Türk. entomol. derg., 2013, 37 (4): 457-466 

Sarker, L.S., Galata, M., Demissie, Z.A., Mahmoud, S.S., 2012. Molecular Cloning and 

Functional Characterization of Borneol Dehydrogenase from the Glandular Trichomes 

of Lavandula x intermedia. Archives of Biochemistry and Biophysics, 2012, 528:163–

170 

Shayghan, S., Sedghi, S., 2013. Study of the effects on the germination of weed.  Journal of 

Biology and today's world 2013, volume 2, issue 5, pages: 284-288 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

361 

 

Soylu, E.M., Kurt, S., Soylu, S., 2010. In vitro and in vivo antifungal activities of the essential 

oils of various plants against tomato grey mould disease agent Botrytis cinerea. Int J 

Food Microbiol Oct 15;143(3):183-9. 

Qasem, J.R. ve Abu-Blan, H.A., 1995. Antifungal Activity of Aqueous Extract From Some 

Common Weed Species. Annals of Applied Biology, 127: 215-219 

Tarakçıoglu, G.B., Koç, D. 2005. Organik Tarım Ürünlerinde Dış Pazar Arastırması. 251 s. 

Tucker, A.O., 1985. Lavender, spike, and lavandin. The Herbarist. 51:44-50 

Wang, C.X., Chen, S.L., 2005. Fragrance-Release Property of β-Cyclodextrin Inclusion 

Compounds on Their Application in Aromarhrepy, Journal of Industrial Textiles (J. 

Ind. Text.), 34, 3, 157-166 

Zaeri, M-J., Alimoradi, L., Sohani, D.A.-R., Banezhad Z., 2013. Allelopathic behavior of 

coumarin on germination and seedling growth of weeds and crops. Advanced Crop 

Science, 3(12):751-761 

Zaker M., 2014. Antifungal Evaluation of Some Plant Extracts in Controlling Fusarium 

solani, the Causal Agent of Potato Dry Rot In vitro and In vivo. International Journal 

of Agriculture and Biosciences. 3(4): 190-195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soylu%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20826038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurt%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20826038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soylu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20826038


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

362 

 

MİKROBİYAL GÜBRE (Trichoderma harzianum, KUEN 1585) 

UYGULAMASININ MARULDA ÇİMLENME, GELİŞME VE VERİM 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Nusret ÖZBAY
1*

,  Ali Rıza DEMİRKIRAN
2
, Muharrem ERGUN

1 

1
Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 12000, Bingöl, TÜRKİYE 

2
Bingöl Ü., Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 12000, Bingöl, TÜRKİYE 

*Sorumlu yazar eposta: oznusret@yahoo.com 

Özet 

Bitki ve toprak mikroorganizmaları arasında bozulan dengenin yeniden kurulmasında kullanılan 

alternatif metotlardan birisi de mikrobiyal gübrelemedir. Bu araştırma, Trichoderma harzianum suşusu içeren bir 

ticari mikrobiyal gübrenin (0, 5, 10, 15, 20 g/L) topraksız kültürde yetiştirilen marul (Lactuca sativa L.) 

bitkisinin çimlenme, gelişime ve verimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Mikrobiyal gübre 

uygulanan marul tohumları 20 ºC’de çimlenme ve çıkış testlerine tabi tutulmuştur. Deneme tesadüf parselleri 

deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde pazarlanabilir 

verim, bitki boyu, bitki çapı, kök uzunluğu, gövdede kuru madde oranı, kök yaş ve kuru ağırlığı, kök kuru madde 

oranı, suda çözünür kuru madde, göreceli klorofil içeriği (SPAD) ve yaprak sayısı değerleri belirlenmiştir. 

İstatistiksel olarak bazı parametreler üzerindeki etkisi önemli olmasa da, mikrobiyal gübre olarak T. 

harzianum’un topraksız koşullarda marulda çimlenme, bitki gelişimi ve verimi olumlu olarak etkilediği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Marul, mikrobiyal gübre, bitki gelişimi, Trichoderma harzianum 

EFFECTS OF MICROBIAL FERTILIZER (Trichoderma harzianum, 

KUEN 1585) ON GERMINATION, GROWTH AND YIELD OF  

LETTUCE 

 
Abstract 

One of the alternative methods used to reestablish the balance between plants and soil microorganisms 

is microbial fertilization. This research was conducted in order to investigate effects of a commercial microbial 

fertilizer containing Trichoderma harzianum (0, 5, 10, 15, 20 g/L) on germination, growth and yield of  lettuce 

(Lactuca sativa L.) plants grown in soilless culture. Lettuce seeds applied microbial fertilizers were subjected to 

germination and emergence tests at 20 °C. The experiments were arranged in a completely randomized block 

design with 4 replicates. At harvest, marketable yield, plant height, plant diameter, root length, head dry matter 

content, root fresh and dry weight, root dry matter content, water soluble solids content, relative chlorophyll 

content (SPAD) and number of leaves were determined. The results of current study, although some parameters 

were not statistically significant, showed that T. harzianum positively affected germination, plant growth and 

yield of lettuce grown in soilless culture. 

Key Words: Lettuce, microbial fertilizer, plant growth, Trichoderma harzianum 

1. GİRİŞ 

Bitkilerin büyüme ve gelişmesini teşvik etmek ve birim alandan alınacak verim 

miktarını artırmak amacıyla tüm dünyada aşırı bir şekilde kimyasal gübre kullanılmaktadır. 

Modern tarımda gübreleme yapılırken çoğu zaman bitkilerden alınacak maksimum verim 

amaçlanmakta ancak bu kimyasalların toprak ve çevreye vereceği zarar göz ardı edilmektedir. 

Oysa bazen aşırı miktarlarda kullanılan bu kimyasal gübreler her ne kadar bitkilerde verim ve 

kaliteyi artırsa da toprak yapısında bozulmalara, toprakta bulunan mikroorganizmaların 

faaliyetlerinin azalmasına ve biyolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır (Topbaş ve 

ark., 1998; Vessey, 2003; Sönmez ve ark., 2008) 

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu bozulan bu doğal dengeyi yeniden 

kurmak için, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas olarak sentetik kimyasal 
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tarım ilaçları ve gübrelerin kullanımını en aza indirgeyen metotların tarımsal üretimde 

kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenlerle birçok ülkede konvansiyonel tarımdan çevre 

dostu üretim tekniklerine geçilmeye başlanmıştır (Zengin, 2007). Çevre dostu üretim 

tekniklerinde gübreleme programlarında kullanılan alternatiflerden birisi de mikrobiyal 

gübrelemedir. Mikrobiyal gübreler bitki için gerekli olan bitki besin elementlerinin topraktan 

alınmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların tarımsal üretimde kullanılmak üzere 

hazırlanan ticari formülasyonları olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2004). Mikrobiyal 

gübreleme ise bu doğal mikroorganizmaların çoğaltılarak uygun bir formülasyonda bitkilere 

verilmesidir (Yönsel ve Batum, 2007). Mikrobiyal gübreler tarımda birçok amaçla 

kullanılmaktadır. Bu gübreler birçok bitkide bitki gelişimi ve verimi artırmada, bitkilerin 

besin elementi alımını arttırmada, toprak kaynaklı hastalıkların kontrol edilmesinde, organik 

artıkların ayrışmasında, toprak yapısı ve verimliliğinin iyileştirilmesi ve hastalık ve zararlılara 

dayanıklılığın artırılması gibi alanlarda kullanılmaktadır (Nishio, 1996). Bitkilerdeki bu 

dayanıklılık artışı, kimyasal girdi kullanımında da (pestisit ve gübre) azalışa yol 

açabilmektedir.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede temiz çevre ve sağlıklı bitkisel üretim için 

biyolojik veya mikrobiyal gübre formülasyonları elde edilmesi amacıyla yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır (Kucharski ve ark., 1996; Vessey, 2003). Yararlı mikroorganizmalar genellikle 

Bacillus spp., Azotobacter spp., Trichoderma spp., Rhizobium spp., Azospirillum spp ve 

Saccharomyces spp.’den seçilmektedir. Trichoderma spp., özellikle fungal kaynaklı biyolojik 

mücadele ajanları ve aynı zamanda mikrobiyal gübre olarak kullanılan mikroorganizmalar 

içerisinde üzerinde en çok araştırma yapılan mikroorganizmalardır. T. harzianum, bitki 

gelişimini teşvik etme özelliğinin yanı sıra fungal kaynaklı birçok bitki hastalığının biyolojik 

mücadelesinde de yıllardan beri kullanılmaktadır (Woo ve ark., 2006). Kökte kolonize olan 

Trichoderma spp.’nin bitki hastalıklarına karşı dayanıklılığı uyardığı gibi, aynı zamanda 

sürgün ve kök gelişimini teşvik ettiği, verimi, abiyotik stres koşullarına dayanıklılığı 

arttırdığı, besin alınımı ve kullanımını teşvik ettiği ve fotosentezi arttırdığı bilinmektedir 

(Inbar ve ark., 1994; Yedidia ve ark., 2001; Harman ve ark., 2004; Harman, 2006). Datnoff ve 

Pernezny (2001), Trichoderma spp.’nin domates fidelerinin sera ve arazi koşullarında büyüme 

ve gelişmesini arttırdığını bildirmişlerdir. Sera koşullarında yürütülen bir çalışmada 

Trichoderma viride’nin (10
6 
cfu/g) marulda bitki gelişimi ve verimi üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, T. viride fidelerde çıkış oranını ve yaprak sayısını 

artırırken,  yaprak alanı, fide yaş ve kuru ağırlığı üzerinde etkili olmamıştır. Bununla birlikte 

T. viride uygulaması ile kök uzunluğu kontrole göre %43 artmıştır (Põldma ve ark., 2008).  

Bu araştırma, topraktan uygulanan farklı mikrobiyal gübre (Trichoderma harzianum, 

KUEN 1585) düzeylerinin topraksız kültürde yetiştirilen marul (Lactuca sativa L.) bitkisinin 

çimlenmesi, gelişimi ve verimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Kasım 2010 – Ekim 2012 tarihleri arasında, Bingöl Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait laboratuvar ve araştırma istasyonlarında örtüaltında 

yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel materyal olarak marul (Lactuca sativa L. var. longifolia 

cv. Yedikule) tohumları kullanılmıştır. Mikrobiyal gübre olarak ise Sim Derma (Simbiyotek 

Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.) kullanılmıştır. Sim Derma doğal bir Trichoderma 
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harzianum strain’i (KUEN 1585) içeren mikrobiyal bir gübredir. Üretici firma tarafından 

garanti edilen içerik: Trichoderma harzianum KUEN 1585 10
6 
cfu/g’dır. Bitkiler, içerisinde 

perlit ve torf karışımı (4:1) olan saksılarda yetiştirilmiştir.  

Deneme iki aşamalı olarak planlanmıştır:  

I. Değişik konsantrasyonlarda uygulanan mikrobiyal gübrenin marul tohumlarının 

çimlenme ve fide çıkış performansları üzerine etkisinin araştırılması, II. Mikrobiyal gübrenin 

marulda bitki gelişimi ve verimi üzerine etkisinin araştırılması.  

 

Çimlendirme Çalışmaları 

Çimlenme testi tesadüf parselleri deneme desenine göre, 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 

100 tohum olacak şekilde 5 cm çapındaki kapaklı petri kaplarında gerçekleştirilmiştir. T. 

harzianum (0, 5, 10, 15,  20 g/kg tohum dozlarında) ilave edilen tohumlar çift kat filtre kâğıdı 

içeren petri kaplarına ekilmiştir. Her bir petri kutusuna 3 ml saf su ilave edilmiş olup, 

tohumlar 20ºC’de tutulmuşlardır. Tohumlarda kökçüğün görülmesi (1-2 mm) çimlenme için 

yeterli sayılmış ve her gün çimlenen tohum sayısı belirlenmiş ve bu işlem çimlenen tohum 

sayısı sabit hale gelene kadar devam etmiştir. Sayımlara 15 gün süreyle devam edilmiştir. 

Çimlenme testi sonunda toplam çimlenme oranı (%), çimlenme hızı (G50): %50 çimlenme için 

geçen zaman (gün), çimlenme üniformitesi (G10-90): %10 çimlenme ile %90 çimlenme 

arasındaki süre (gün) parametreleri belirlenmiştir.  

  

Fide Çıkış Performans Çalışmaları 

Fide çıkış testi için yukarıda belirtilen şekilde T. harzianum ile muamele edilen marul 

tohumları, tesadüf parselleri deneme desenine göre, 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 100 tohum 

olacak şekilde içerisinde 4:1 oranında torf-perlit bulunan 60x83x30 mm ebatlarındaki beyaz 

plastik kaplara ekilmiştir. Plastik kaplar sıcaklığı 20 ºC ve nem oranı %80 olan iklim dolabına 

yerleştirilmişlerdir. Kaplarda fide çıkışları günlük sayılmış ve her gün toprak yüzeyine çıkan 

fideler kaydedilmiştir. Çıkış sabitleninceye kadar sayım işlemine devam edilmiştir. Fide çıkış 

testi sonunda toplam çıkış oranı (%), çıkış hızı (E50): % 50 çimlenme için geçen zaman (gün), 

çıkış üniformitesi (E10-90): % 10 çıkış ile % 90 çıkış arasındaki süre (gün) belirlenmiştir.  

 

Bitki Gelişimi ve Verim 

Araştırmanın bu aşaması ısıtmasız bir yüksek plastik tünelde yürütülmüştür. Marul 

fideleri içerisinde 4:1 oranında torf ve perlit karışımı bulunan 70’lik viyollerde yetiştirilmiştir. 

Dört hafta süreyle yetiştirilen fideler, viyolleri ile birlikte kök ortamı solüsyon içinde kalacak 

şekilde, içerisinde T. harzianum (0, 5, 10, 15, 20 g/L dozlarında) bulunan çözeltilere 

daldırılarak mikrobiyal gübreleme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra fideler 

içerisinde 4:1 oranında torf ve perlit karışımı bulunan 80x19x16cm (en, boy, yükseklik) 

ebatlarındaki plastik saksılara her saksıda üç bitki olacak şekilde dikilmiştir. Bitkiler hasat 

dönemine kadar haftada bir kez 100 ppm N dozunda, 18-18-18 TE gübresi (SOIL MASTER 

18-18-18 TE, Toros Tarım) ile gübrelenmiştir. Marullar denemede kullanılan çeşidin iriliği ve 

rengini aldığı zaman (dikimden 60 gün sonra) bir defada hasat edilmiştir.  

Denemede T. harzianum uygulanan ve uygulanmayan marullarda bitki gelişimi ve 

verim parametrelerini belirlemek amacıyla, pazarlanabilir verim, bitki boyu, bitki çapı, kök 

uzunluğu, gövdede kuru madde oranı, kök yaş ve kuru ağırlığı, kök kuru madde oranı, suda 
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çözünür kuru madde, yaprak sayısı ve göreceli klorofil içeriği değerleri (SPAD) (SPAD-502, 

Minolta Co., Osaka, Japan) belirlenmiştir. Spad değerleri yapraklar üzerinde pigment içeriğini 

belirlemektedir (Rubio-Covarrubias ve ark., 2009).   

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla ANOVA testi ve gruplar 

arasında çıkan anlamlı farklılıklarda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

LSD testi yapılmıştır. İstatistiki analizler SAS V9.1.3 bilgisayar paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çimlenme Oranı, Çimlenme Hızı (G50) ve Çimlenme Üniformitesi (G10-90) 

Farklı dozlarda uygulanan T. harzianum’un marul tohumlarında çimlenme oranı, 

çimlenme hızı (G50) ve çimlenme üniformitesi (G10-90) üzerine etkisi ile ilgili bulgular Çizelge 

1’de sunulmuştur. Çizelge 1 incelendiğinde mikrobiyal gübre uygulamalarının marul 

tohumlarında çimlenme oranı (%) üzerine etkisinin önemli (P<0.05) olduğu, çimlenme hızı 

(G50) ve çimlenme üniformitesi (G10-90) üzerine etkisinin ise istatistikî açıdan önemli olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Çizelge 1. Farklı dozlarda uygulanan T. harzianum’un marul tohumlarında çimlenme oranı 

(%), çimlenme hızı (G50) ve çimlenme üniformitesi (G10-90) üzerine etkisi (
y
). 

Uygulamalar 

(g/L) 

Çimlenme oranı  

(%) 
G50 (gün) G10-90 (gün) 

T
. 
h
a
rz

ia
n
u
m

 

(K
U

E
N

 1
5
8
5
) 0 68.25 b 2.25 3.00 

5 70.75 b 2.25 3.75 

10 73.25 ab 2.00 3.75 

15 75.25 ab 2.00 3.50 

20 82.25 a 2.00 2.75 

Önemlilik * ö.d. ö.d.  

LSD 9.05 0.47 1.31 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

* p<0.05 düzeyinde önemli,  
ö.d.

 önemli değil 

 

Çıkış Oranı, Çıkış Hızı (G50) ve Çıkış Üniformitesi (G10-90) 

Farklı dozlarda uygulanan T. harzianum’un marul fidelerinde çıkış oranı (%), çıkış 

hızı (E50) ve çıkış üniformitesi (E10-90) üzerine etkisi ile ilgili bulgular Çizelge 2’de 

sunulmuştur. Çizelge 2 incelendiğinde mikrobiyal gübre uygulamalarının marul fidelerinde 

çıkış oranı (%) üzerine etkisi istatistiki olarak önemli (P<0.01) bulunurken;  çıkış hızı (E50) ve 

çıkış üniformitesi (E10-90) üzerine etkisi istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır. Kontrol 

uygulaması ile karşılaştırıldığında 10, 15 ve 20 g/L T. harzianum uygulamaların marul 

tohumlarında çimlenme oranını artırdığı görülmektedir.  

 

Pazarlanabilir verim, Gövde Kuru Madde Oranı, Bitki Boyu, Bitki Çapı 

Yapılan varyans analizi sonucunda T. harzianum’un bitki başına düşen pazarlanabilir verim 

üzerine etkisinin istatistikî olarak (P<0.001) önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 

konu olan T. harzianum uygulamalarının marul bitkilerinde, bitki başına düşen ortalama 
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verim üzerine etkisi ile ilgili bulgular Çizelge 3’de sunulmuştur. T. harzianum 

uygulamalarının marul bitkilerinde bitki başına düşen ortalama verim üzerine etkisi 

incelendiğinde, T. harzianum uygulamalarının, kontrol uygulamasına oranla, bitki başına 

düşen ortalama verimi artırdığı görülmektedir. Bitki başına ortalama verim değerlerinin 341-

423 g arasında değiştiği tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 2. Farklı dozlarda uygulanan T. harzianum’un marul fidelerinde çıkış oranı, çıkış 

hızı (E50) ve çıkış üniformitesi (E10-90) üzerine Etkisi (
y
). 

Uygulamalar 

(g/L) 

Çıkış oranı  

(%) 

Çıkış hızı (E50)  

(gün) 

Çıkış üniformitesi (E10-90) 

(Gün) 

T
. 
h
a
rz

ia
n
u
m

 

(K
U

E
N

 1
5
8
5
) 0 57.50 c

 
 4.00 5.25 

5 67.00 bc 4.50 5.00 

10 68.75 b 4.25 5.75 

15 73.25 ab 4.00 4.50 

20 81.75 a 3.75 5.25 

Önemlilik ** ö.d. ö.d. 

LSD 11.13 0.62 1.41 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

** p<0.01 düzeyinde önemli, 
ö.d.

 önemli değil 

 

Çizelge 3’ten T. harzianum (15 g/L) uygulanmış bitkilerin en yüksek verim değerine (424 

g/bitki) sahip olduğu ve bunu istatistikî olarak aynı grupta yer alan 20 ve 10 g/L T. harzianum 

uygulamalarının takip ettiği görülmektedir. Artan T. harzianum dozları verimde herhangi bir 

artışa neden olmamıştır. İstatistiksel açıdan ikinci grubu oluşturan kontrol uygulaması ise 341 

ile en düşük bitki başına düşen pazarlanabilir verim değerlerine sahip olmuştur.  

T. harzianum uygulamalarının marul bitkilerinde gövde kuru madde oranı ile ilgili 

bulgular Çizelge 3’de sunulmuştur. Çizelge 3 incelendiğinde mikrobiyal gübre 

uygulamalarının marul bitkilerinde gövde kuru madde üzerine etkisinin istatistikî açıdan 

önemli olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Çizelge 3. T. harzianum uygulamasının marulda pazarlanabilir verim, gövde kuru madde 

oranı, bitki boyu ve bitki çapı üzerine etkisi (
y
). 

Uygulamalar 

(g/L) 

Pazarlanabilir 

verim (g/bitki) 

Gövde kuru 

madde (%) 

Bitki boyu 

(cm) 

Bitki çapı 

(cm) 

T
. 
h
a
rz

ia
n
u
m

 

(K
U

E
N

 1
5
8
5
) 0 341 c

 
 5.35  25.33 b 11.33 c 

5 384 b 5.45 27.00 ab 13.50 bc 

10 418 a 5.44 27.67 ab 14.33 ab 

15 424 a 5.59 29.67 a 16.00 ab 

20 423 a 5.52  29.33 a 16.83 a 

Önemlilik *** ö.d. * ** 

LSD 32.1 1.03 2.85 2.66 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

* p<0.05 düzeyinde önemli, ** p<0.01 düzeyinde önemli, *** p<0.001 düzeyinde önemli,
 ö.d.

 önemli değil
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Uygulamaların bitki boyu üzerine etkisi ile ilgili bulgulara göre T. harzianum’un bitki 

boyunu istatistikî olarak (P<0.05) artırdığı görülmektedir. T. harzianum (15 g/L) uygulaması 

en uzun (29.67 cm) bitki boyuna neden olurken, bunu istatistiksel olarak aynı grupta yer alan 

20, 10 ve 5 g/L T. harzianum uygulamaları takip etmiştir. En kısa boylu (25.33 cm) bitkiler, 

T. harzianum uygulanmamış kontrol (0 g/L) uygulamasından elde edilmiştir. Mikrobiyal 

gübrelemenin bitki çapı üzerine etkisi de istatistikî olarak (P<0.01) önemli bulunmuştur. En 

yüksek bitki çapı 20 g/l uygulamasından  (16.83 cm) elde edilmiştir (Çizelge 3).  

 

Kök Uzunluğu, Kök Yaş Ağırlığı, Kök Kuru Ağırlığı ve Kök Kuru Madde Oranı 

Mikrobiyal gübre uygulamalarının marul bitkilerinde kök uzunluğu üzerine etkisinin 

istatistikî açıdan önemli olmadığı ortaya çıkmıştır (Çizelge 4).  Diğer taraftan kök yaş ve kuru 

ağırlığı bakımından mikrobiyal gübre uygulamalarının etkisi önemli (P<0.01) çıkmıştır. Kök 

yaş ve kuru ağırlığı bakımımdan en yüksek değerler 15 ve 20 g/L uygulamalarından elde 

edilmiştir. En düşük kök yaş ve kuru ağırlıkları ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir.  

Marul bitkilerinde kök kuru madde oranı bakımından uygulamalar arasındaki oldukça önemli 

(P<0.001) bulunmuştur (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. T. harzianum uygulamalarının marulda kök uzunluğu, kök yaş ağırlığı, kök kuru 

ağırlığı ve kök kuru madde oranı üzerine etkisi (
y
). 

Uygulamalar 

(g/L) 

Kök uzunluğu 

(cm) 

Kök yaş ağırlık 

(g/bitki) 

Kök kuru ağırlık 

(g/bitki) 

Kök kuru madde  

(%) 

T
. 
h
a
rz

ia
n
u
m

 

(K
U

E
N

 1
5
8
5
) 0 13.66 27.67 b

 
 1.73 c 6.23 d 

5 15.67 29.00 b 2.02 bc 6.97 c 

10 16.33 29.67 b 2.25 b 7.48 b 

15 18.00 34.00 a 2.72 a 7.96 a 

20 19.00 33.67 a 2.75 a 8.10 a 

Önemlilik ö.d. ** ** *** 

LSD 4.67 3.35 0.42 0.35 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir.  

**p<0.01 düzeyinde önemli, *** p<0.001 düzeyinde önemli, 
ö.d.

 önemli değil
 

 

Suda Çözünür Kuru Madde, Göreceli Klorofil İçeriği (SPAD) ve Yaprak Sayısı 

T. harzianum uygulamalarının marul bitkilerinde suda çözünür kuru madde, göreceli 

klorofil içeriği (SPAD) ve yaprak sayısı gövde kuru madde çimlenme oranı ile ilgili bulgular 

Çizelge 5’de sunulmuştur. Mikrobiyal gübre uygulamalarının marul bitkilerinde suda çözünür 

kuru madde ve yaprak sayısı üzerine etkisi istatistikî açıdan önemli bulunmazken; göreceli 

klorofil içeriği (SPAD) üzerindeki etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. En yüksek göreceli 

klorofil değerleri 15 ve 20 g/L uygulamalarından (27.66 ve 27.33) elde edilmiştir.  

Mikrobiyal gübre uygulamaları, özellikle 20 g/L uygulaması kontrol uygulamasına 

göre marul tohumlarında çimlenme ve çıkış oranlarını önemli ölçüde artırmıştır. Elde edilen 

bu sonuç, T harzianum uygulamasının kavunlarda çimlenme ve çıkış oranlarını artırdığını 

rapor eden Kaveh ve ark. (2011) ile uyum içerisindedir. Benzer şekilde Asaduzzaman ve ark. 
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(2010), T. harzianum IMI-3924332 uygulanan biber tohumlarında çimlenme oranının kontrol 

uygulamasına göre arttığını bildirmişlerdir.  

 

Çizelge 5. T. harzianum’un marulda suda çözünür kuru madde, göreceli klorofil içeriği 

(SPAD) ve yaprak sayısı üzerine etkisi (
y
). 

Uygulamalar 

(g/L) 

Suda çözünür kuru madde 

(%) 

Göreceli klorofil 

İçeriği (SPAD) 

Yaprak sayısı 

(adet/bitki) 

T
. 
h
a
rz

ia
n
u
m

 

(K
U

E
N

 1
5
8
5
) 0 4.40 20.67 b 28.33 

5 4.43 21.66 b 30.00 

10 4.63 23.33 b 31.33 

15 4.73 27.66 a 32.68 

20 4.77 27.33 a 32.33 

Önemlilik ö.d. ** ö.d. 

LSD 1.20 3.22 3.19 
y 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

** p<0.01 düzeyinde önemli, 
ö.d.

 önemli değil 

 

Kontrol uygulaması ile karşılaştırıldığında, T. harzianum uygulamaları bitki boyunu % 

14, bitki çapını %33, yaprak sayısını %13, verimi %19 ve klorofil içeriğini %25 oranında 

artırmıştır. Bu sonuçlar konuyla ilgili diğer çalışmalarla (Hanson, 2000; Ousley ve ark., 2004) 

uygunluk göstermektedir. Lynch ve ark. (1991) tarafından yürütülen bir çalışmada,  12 farklı 

T. harzianum strain’ninin marul bitkisinin büyüme ve verimi üzerine etkilerini araştırılmıştır. 

Denemeye alınan T. harzianum strain’lerinden IMI 298374 ve WT marul bitkilerinde yaş ve 

kuru ağırlığı artırmıştır. Raviv ve ark. (1998), mikoriza ve Trichoderma ile inokule edilmiş 

ortamda yetiştirilen lahana fidelerin inokule edilmemiş ortamdaki fidelere göre daha uzun 

boylu, daha fazla yaş ağırlığa ve daha yüksek klorofil konsantrasyonuna sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. Datnoff ve Pernezny (2001), Trichoderma spp.’nin domates fidelerinin sera ve 

arazi koşullarında büyüme ve gelişmesini arttırdığını bildirmişlerdir. Sera koşullarında 

yürütülen bir çalışmada, yetiştirme ortamına uygulanan mikrobiyal gübre Trichoflow WP (10
8 

cfu/g) hıyarda toplam verimi önemli ölçüde artırmıştır (Altintas ve Bal, 2005). 

Diğer taraftan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, önceki bazı çalışmalarla farklılıklar 

göstermektedir. Bal ve Altintas (2006), fide yetiştirme ortamına uygulanan T. harzianum’un 

domateste meyve verimi ve kalitesi üzerine etkisini araştırmak amacıyla yürüttükleri 

çalışmada toplam verim, pazarlanabilir verim, erkenci verim, ortalama meyve ağırlığı, titre 

edilebilir asit ve suda çözünür kuru madde üzerine T. harzianum’un istatiski olarak bir 

etkisinin olmadığını; ancak meyve çapını arttırdığını ortaya koymuşlardır. Bu durum 

domateste vejetasyon süresinin uzun olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Mikrobiyal gübrelemede kullanılan mikroorganizmalar yetiştirme ortamı, yetiştirme 

sezonu, çevre ve bitki gibi faktörlerden önemli derecede etkilenirler. Buna bağlı olarak da 

araştırmalarda birbirinden farklı sonuçlar elde edilebilir (Buyer et al., 2002). Dört yıl süreyle 

hıyar bitkisinde yürütülen bir çalışmada, kontrol uygulamasına oranla T. harzianum 

uygulamalarının ilk üç yılda verim üzerinde etkisi olmadığı, ancak dördüncü yılda verimi 

önemli ölçüde arttırdığı bildirilmiştir (Põldma ve ark., 2002). 
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Trichoderma spp. uygulandığı bitkilerde kök miktarını artırır. Böylece bitkiler besin ve su 

almak için daha fazla toprak alanına sahip olurlar. Bizim çalışmamızda T. harzianum 

uygulamaları kontole göre kök yaş ağırlığını %19, kök kuru ağırlığını %37, Kök kuru madde 

miktarını ise %23 oranında artırmıştır. Bjorkman ve ark. (1998), stres altındaki mısır 

bitkilerinde, T. harzianum uygulamasının kök gelişimini kontrol uygulamasına oranla %66 

oranında artırdığını bildirmişlerdir. Trichoderma’nın bir başka özelliği de toprakta fosfor, 

mangan, bakır, demir gibi maddeleri çözünür bir forma dönüştürmesidir. Böylece kökler 

ihtiyacı olan bu besin maddelerini topraktan kolaylıkla alabilir ve bitkinin büyüme hızı artar. 

Altomare ve ark. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, bitki gelişimini teşvik eden ve 

biyokontrol etmeni olan T. harzianum Rifaii 1295-22 (T22)’nin in vitro olarak bazı mikro 

besinleri ve fosfatı çözebilirliği araştırılmış, bu strain’in MnO2, metalik çinko ve kalsiyum 

fosfatı çözebildiği ortaya konmuştur. Yedidia ve ark. (2001), Trichoderma harzianum ’un 

hıyar bitkilerinde fosfor alınımını %90 ve demir alınımını da %30 oranında arttırdığını 

bildirmişlerdir. Köklerdeki büyümeyi engelleyen HCN gibi maddeler de Trichoderma 

tarafından zararsız formlara dönüştürülür. Böylece kimyasal gübreleme miktarı da 

azaltılabilir. Trichoderma kullanılan mısırda kimyasal azot gübrelerinin %40 oranında daha az 

kullanıldığı bildirilmiştir (Harman ve Kubicek, 1998; Harman, 2006). 

 

4. SONUÇ 

Bu araştırma, T. harzianum uygulamasının marulda tohum çimlenme ve çıkış 

oranlarının artırılmasında, bitki gelişimi ve verimin iyileştirilmesinde başarılı bir şekilde 

uygulanabileceğini göstermiştir. Çalışmada artan oranlardaki T. harzianum dozlarının etkisi 

dikkate alındığında, dozun artması ile marul bitkisinde ölçülen veya üzerinde analiz yapılan 

verim ve bitki büyüme parametrelerinde pozitif yönde değişimler olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

etki çoğu zaman T.  harzianum’un 15 g/L olarak uygulaması ile maksimuma ulaşmıştır. 

Ayrıca T. harzianum dozunun daha da arttırılarak 20 g/L’ye kadar yükseltilmesi sonucu bazı 

parametrelerde bir miktar ancak istatistiksel anlamda önemli olmayan bir şekilde azalma 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

5. TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından BÜBAP-2010/11 Nolu proje ile desteklenmiştir. 

 

6. KAYNAKLAR 

Altıntaş, S., Bal, U., 2005. Trichoderma harzianum Application Increases Cucumber 

(Cucumis sativus) Yield in Unheated Greenhouse. Journal of Applied Horticulture, 

7(1): 25–28. 

Altomare, C., Norvell, W. A, Björkman, J., Harman, G.E., 1999. Solubilization of Phosphates 

and Micronutrients by The Plant Growth Promoting and Biocontrol Fungus 

Trichoderma harzianum Rifai 1295-22. Applied Environ. Microbiol., 65: 2926–2933. 

Anonim, 2004. Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim 

İçerikli Organik Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, 

Piyasaya Arzı Ve Denetimine Dair Yönetmelik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Resmi 

Gazete No: 25452. 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

370 

 

Asaduzzaman, M., Alam, M.J., Islam, M.M., 2010. Effect of Trichoderma on Seed 

germination and Seedling Parameters of Chili.  J. Sci. Foundation, 8(1&2):141-150. 

Bal, U., Altıntas, S. 2006. Effects of Trichoderma harzianum on The Yield and Fruit Quality 

of Tomato Plants (Lycopersicon esculentum Mill.) Grown In an Unheated Greenhouse. 

Australian Journal of Experimental Agriculture, 46(1):131–136. 

Bjorkman, T., Blanchard, L.M., Harman, G.E., 1998. Growth Enhancement of Shrunken-2 

sweet corn by Trichoderma harzianum 1295-22: Effect of Environmental Stress, J. 

Am. Soc. Hortic. Sci., 123:35-40.  

Buyer, J.S., Roberts, D.P., Russek-Cohen, E., 2002. Soil and Plant Effects on Microbial 

Community Structure, Can. J. Microbiol., 48:955–964. 

Datnoff, L.E., Pernezny, K.L., 2001. Paenibacillus macerans and Trichoderma harzianum 

Enhance Transplant Growth and Suppress Fusarium Crown and Root Rot İn Florida 

Tomato Production. 2001 Caribbean Division Meeting Abstracts, June 11–15, 2001 – 

La Habana, Cuba. Publication No. P–2002–0025-Cra. 

Hanson, L.E., 2000. Reduction of Verticillium Wilt Symptoms in Cotton Following Seed 

Treatment wth Trichoderma virens. The Journal of Cotton Science 4:224–231. 

Harman, G.E., 2006. Overview of Mechanisms and Uses of Trichoderma Spp. 

Phytopathology 96: 190–194. 

Harman, G.E., Howell, C.R., Viterbo, A., Chet, I., Lorito, M., 2004. Trichoderma Species: 

Opportunistic, Avirulent Plant Symbionts. Nat. Rev. Microbiol. 2: 43–56. 

Harman, G.E., Kubicek, C.P., 1998. Trichoderma and Gliocladium: Enzymes, Biological 

Control and Commercial Applications. Volume 2. CRC Pres, London pp. 560.   

Inbar, J., Abramsky, M., Cohen, D., Chet, I., 1994. Plant Growth Enhancement and Disease 

Control By Trichoderma harzianum In Vegetable Seedlings Grown under Commercial 

Conditions. European J. Pl. Pathol., 100:337–346. 

Kaveh, H.,  Jartoodeh, S.V., Aruee, H., Mazhabi, M., 2011.  Would Trichoderma Affect Seed 

Germination and Seedling Quality of Two Muskmelon Cultivars, Khatooni and Qasri 

and Increase Their Transplanting Success? J. Biol. Environ. Sci.,  5(15),:169-175. 

Kucharski, J., Ciecko, Z., Niewolak, T., Niklewska-Larska, T., 1996. Activity of 

Microorganisms in Soil of Different Agricultural Usefulness Complexes Fertilized 

with Mineral Nitrogen. Acta Acad. Agric. Tech. 62:25-35. 

Lynch, K.L. Wilson, M.A., Ousley, J.M., Whipps, J.M., 1991. Response of Lettuce to 

Trichoderma Treatment, Lett. Appl. Microbiol., 12: 59–61.  

Nishio, M., 1996. Microbial Fertilizers in Japan. http://www.agnet.org/library/eb/430/. 

Ousley, M.A., Lynch, J.M., Whipps, J.M., 2004. Potential of Trichoderma Spp. As Consistent 

Plant Growth. Biology and Fertility of Soils, 17(2): 85–90.  

Poldma, P., Albrecht, A., Merivee, A., 2002. Influence of Fungus Trichoderma viride on The 

Yield of Cucumber in Greenhouse Conditions, Proceedings of The Conference on 

Scientific Aspects of Organic Farming Jelgava, Latvia 21–22 March 2002, Pp. 176–

180. 

Põldma, P., Vabrit, S., Merivee, A., Suigusaar, K., 2008. Influence of Trichoderma viride-

Inoculated Growing Substrate on The Growth and Yield of Lettuce (Lactuca sativa 

L.). Acta Hort., 779: 85–90.  



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

371 

 

Raviv, M., Zaidman, B.Z., Kapulnik, Y., 1998. The Use of Compost as a Peat Substitute for 

Organic Vegetable Transplants Production. Compost Science & Utilization, 6: 46–52. 

Rubio-Covarrubias, O.A., Brown, P.H. Weinbaum, S.A., Jonhson, R.S., Cabrera, R.I. 2009. 

Evaluating foliar nitrogen compounds as indicators of nitrogen status in Prunus 

pérsica  

trees. Scientia Horticulturae 120:27-33. 

Sönmez, İ., Kaplan, M., Sönmez, S., 2008. Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Üzerine 

Etkileri ve Çözüm Önerileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim 

Dergisi, 25(2): 24-34. 

Topbaş, M.T, Brohi, A.R., Karaman, M.R., 1998. Çevre Kirliliği. T.C. Çevre Bakanlığı Çevre 

Bakanlığı Yayını, 340 s. Ankara. 

Vessey, J.K,. 2003. Plant Growth Promoting Rhizobacteria as Bio Fertilizers. Plant and Soil. 

255, 571–586. 

Woo, S.L., Scala, F., Ruocco, M., Lorito, M., 2006. The Molecular Biology of The 

Interactions between Trichoderma Spp., Phytopathogenic Fungi, and Plants. 

Phytopathology, 96:181–185. 

Yedidia, I., Srivastva, A.K., Kapulnik, Y, Chet, I., 2001. Effect of Trichoderma harzianum on 

Microelement Concentrations and Increased Growth of Cucumber Plants. Plant Soil, 

235: 235–242. 

Yonsel, Ş., Batum, M.Ş., 2007. Mikrobiyal Gübreler. 

http://www.simbiyotek.com/Mikrobiyal_Gubreler_yonsel.pdf. (10.06.2015). 

Zengin, M., 2007. Organik Tarım. Hasad Yayıncılık LTD. ŞTİ., 136s. İstanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

372 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE DOĞAL OLARAK 

YETİŞEN SEBZE VE MEYVELER 

 
Reşat DEĞİRMENCİ

1
, İbrahim BAKTIR

2
, Hüseyin VAROĞLU

1 

1
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

K.K.T.C. 
2
 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, K.K.T.C.  

Özet 

Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde doğal olarak yetişen yabani bitkiler insan 

beslenmesi ve ekonomik açıdan önemli yer tutmaktadır. Doğal ve organik gıdalara karşı tüketicinin artan talebi 

bu bitkilere olan ilgiyi gün geçtikçe artırmaktadır. Bu bitkiler, hem sosyal bir aktivite olarak tüketiciler 

tarafından toplanıp çeşitli şekillerde değerlendirilmekte ve hem de köylerde yaşayan insanlar tarafından 

toplanarak pazarda satılmak suretiyle önemli bir gelir kapısı oluşturmaktadır. Bu meyve ve sebzelerin bir kısmı 

çiğ veya pişirilerek taze tüketilmekte ve bir kısmı da dondurularak, kurutularak, salamura veya konserveye 

işlenerek değerlendirilmektedir. Bu derlemede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğal olarak yetişen 

babutsa-frenk inciri (Opuntia ficus-indica), alıç (Crataegus azarolus), harup- keçi boynuzu (Ceratonia siliqua), 

çitlembik-menengiç (Pistacia terebinthus L.), ayrelli-kuşkonmaz (Asparagus stipularis L.) hosdez (Cynara 

cardunculus), kara ot (Onopordum cyprium) ve gappar-kapari (Caparis spinosa L.) bitkilerinin özellikleri, 

yenilen kısımları ve tüketilme şekilleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Yabani Bitkiler, Doğal, Organik, Tüketilme Şekilleri, Kıbrıs mutfağı 

NATURALLY GROWN EDIBLE FRUITS AND VEGETABLE IN NCTR 

 
Abstract 

Widely grown edible fruits and vegetables are important for Cyprus cuisine and economy. The 

increasing demands by consumers for naturally growing and organic food are booming day by day. Collecting 

natural crops from wild or abandoned fields has been traditional outdoor activities for Cypriot people for years. 

Beyond that people who are living in rustic areas are used to collect these plants for their living costs. Some of 

the plants are consumed raw while the others are cooked. However, deep freezing, drying and canning have been 

traditionally done as well. In this paper, general descriptions, ecological requirements and edible parts of the 

following plants are discussed: opuntia (Opuntia ficus-indica), hawthorn (Crataegus azarolus), carob (Ceratonia 

siliqua), turpentine tree terebinth (Pistacia terebinthus), wild asparagus (Asparagus stipularis L.), cardoon - wild 

artichoke (Cynara cardunculus), Cyprus scotch thistle (Onopordum cyprium) and caper- capparis (Capparis 

spinosa L. ). Consumption and commonly used techniques and methods for the given plants are also discussed. 

Key words: Cyprus, wild plants, organic crops, Cyrus cuisine 

 

1.GİRİŞ 

İnsanoğlu, eski çağlarda çevresinde bulduğu bitkileri toplayarak ve hayvanları 

avlayarak yaşamını sürdürmekteyken zamanla bu bitkilerden ve hayvanlardan yararlı 

olanlarını kültüre alarak veya evcilleştirerek yetiştirmeye başlamıştır. Böylece toplayıcılık ve 

avcılıktan yerleşik yaşama geçmiştir. Tarih boyunca 3000 kadar bitki türünün beslenmede 

kullanıldığı ve bunların %30'unun gıda üretiminin çoğunu karşıladığı belirtilmektedir (Tan ve 

Taşkın, 2009). Yabancı bitkiler tarih boyunca sadece gıda amacıyla değil aynı zamanda 

baharat, boyar madde ve ilaç olarak da yaygın bir şekilde kullanılmışlardır (Baytop, 1984). 

Günümüzde özellikle biyokimya dalındaki gelişmeler sonucu bitkilerden birçok bileşik elde 

edilebilmekte ve bunların sağlık alanındaki kullanımları araştırılmaktadır. Bitkilerin sağlık 

yönünden önemi, halk kültürüne çeşitli özdeyişler ile yansımış, otlardan gelir şifa, olur her 

derde deva, ot hastaya ilaç, eve aştır, bahçenin yabani otu fukaranın aşı olur gibi birçok 

özdeyiş günümüze kadar gelmiştir. 
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Bu özdeyişlerde de belirtildiği gibi, kendiliğinden yetişen yabani otlar bilinerek 

toplanıp uygun şekilde tüketildiği zaman halkın beslenmesine katkıda bulunmakta ve sağlığı 

koruyucu ve geliştirici etkiler sağlamaktadır. Eski dönemlerde, özellikle de iç yörelerimizde 

kış aylarında taze sebze ve meyve bulmak olanaksızdı. Havaların ısınmasıyla birlikte 

tarlalarda yeşeren otlar başta C vitamini olmak üzere birçok vitaminin yetersizliğinin 

giderilmesine katkıda bulunduklarından sağlık için yararlı kabul edilmişlerdir. Tıbbın babası 

olarak bilinen Paracelcius “Dünyada hiçbir hastalık yoktur ki çaresi dağda, çayırda ve merada 

olmasın” diyerek tıbbi bitkilerin önemini vurgulamıştır (Kaya ve ark., 2004). Tüm olumsuz 

çevre faktörlerine rağmen hayvanlar insanlara oranla daha az hastalanmaktadırlar. Bu konuda 

hayvanların yedikleri şifalı bitkilerin rolünün oldukça fazla olduğu kabul edilmektedir.  

Kuzey Kıbrıs florasında Gramineae (Buğdaygiller) familyasında yer alan 150’ye yakın 

değişik türlerle birlikte, 1900 bitki taksonu bulunmaktadır. Dünyada bilinen orkide türlerinden 

30’u sadece Kuzey Kıbrıs’ta yetişmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan ve yalnız 

Kuzey Kıbrıs’ta yetişen 19 endemik bitki türü bulunmaktadır.  

Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de doğal olarak yetişen yabani 

bitkiler insan beslenmesi ve ekonomik açıdan önemli bir yer tutmaktadır. Doğal ve organik 

gıdalara karşı tüketicinin artan talebi bu bitkilere olan ilgiyi gün geçtikçe artırmaktadır. Bu 

bitkiler, hem sosyal bir aktivite olarak tüketiciler tarafından toplanıp çeşitli şekillerde 

değerlendirilmekte, hem de köylerde yaşayan insanlar tarafından toplanarak pazarda, yol 

kenarlarında, manavlarda veya marketlerde satılmak suretiyle önemli bir gelir kapısı 

oluşturmaktadır. Bu meyve ve sebzelerin bir kısmı çiğ veya pişirilerek taze tüketilmekte ve 

bir kısmı da dondurularak, kurutularak, salamura, turşu veya konserveye işlenerek 

değerlendirilmektedir. 

Bu derlemede, genel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde insanlar tarafından 

gıda amacıyla kullanılan, doğal olarak yetişen ve en fazla rağbet gören bitkilere ilişkin bitki 

kullanım kültürünün araştırılması, araştırma sonucunda elde edilen verilerin arşivlenmesi ve 

bu kültürün gelecek nesiller tarafından bilinmesi hedeflenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

 Ülkemizde yiyecek olarak tüketilen birçok yabani bitki türü olup bu derlemede, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğal olarak yetişen ve pazar ve marketlerde en fazla rağbet 

gören babutsa -frenk inciri (Opuntia ficus-indica), alıç (Crataegus azarolus), harup- keçi 

boynuzu (Ceratonia siliqua), çitlembik -menengiç (Pistacia terebinthus L.), ayrelli-

kuşkonmaz (Asparagus stipularis L.) hosdes (Cynara cardunculus), kara ot (Onopordum 

cyprium) ve gappar-kapari (Caparis spinosa L.) bitkileri materyal olarak kullanılmış, 

bitkilerinin özellikleri, yenilen kısımları ve tüketilme şekilleri tartışılmıştır. 

2.2. Yöntem 

 Çeşitli dönemlerde adanın birçok bölgesi gezilmiş, köy pazarlarından, marketlerden, 

bu bitkileri kullanan lokantalardan birçok bilgi derlenmiştir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde, 

bitkinin hangi kısımlarının, ne amaçla, nasıl kullanıldığı bilgileri kaydedilmiştir. Ayrıca tespit 

edilen bu bitkilerin başta "An Illustrated Flora of North Cyprus" eseri olmak üzere birçok 

floristik eserden faydalanılarak teşhisleri gerçekleştirilmiştir.  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

1. Opuntia ficus-indica L. (Mill.) (Mısır İnciri, Frenk inciri, Diken İnciri, Babutsa)      

 Diken inciri (Opuntia ficus-indica), kaktüsgiller (Cactaceae) familyasında ter 

alan Opuntia cinsinin tipik ve önemli bir türüdür. Türkiye’de bu kaktüs türü farklı yörelere 

göre Frenk inciri, Hint inciri, dikenli incir, pabuç inciri, kürek yemişi, tahta inciri ya da halk 

ağzında kaynana dili gibi adlarla bilinmektedir. Yaprakları olmamasına rağmen dalları basık 

ve etli olup üzerinde simetrik şekilde, boyları 1.5 cm'e varan dikenler bulunmaktadır. Son 

yıllarda dikensiz çeşitleri de elde edilmiştir. Çiçekleri sarı ve turuncu renktedir. 5-10 cm 

uzunluğunda, kırmızı, sarı, mor renklerde kabuğu olan etli meyveleri bulunmaktadır. Meyve 

üzerinde çok sayıda diken ve içinde tohumları bulunur. Tatlı ve sulu sevilerek yenilen bir 

meyvedir. Ancak, yerken dikkatli olunmalı, kabuk kısmı soyulup dikkatlice çıkarılmalıdır. 

Suda yıkamak koşulu ile nispeten dikenleri uzaklaştırılabilir. Peyzaj alanlarda ve erozyona maruz 

yamaçlarda süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. KKTC’de meyveleri yaygın olarak tüketilmektedir. 

Meyveler taze olarak tüketilebildiği gibi, reçeli ve dondurması da yapılmaktadır. C vitamini yönünden 

zengin olan diken inciri, sindirim sistemini de rahatlatmakta, kabızlığı önlemektedir. Ayrıca gövde 

kısımları su içerisinde bekletildiğinde yapışkan öz suyu salgılar. Bu özsuyu kireç ile karıştırılarak 

turunçgil ağaçlarının gövdelerine sürüldüğünde yosunlaşmayı ve bazı hastalıkları önlemektedir. 

Üretimi çok kolaydır. Yaprak,  dal ve kök parçalarından çoğaltılabilmektedir.  

 

2. Crataegus azarolus Tourn. ex. L. (Alıç) 

Rosaceae familyasına ait olan alıç, Türkçede Ekşi muşmula, Barut ağacı, Yemişen ve 

Akdeniz muşmulası olarak da bilinmektedir. Yaprağını döken, 6 m'ye kadar boylanabilen, 

gövdesinde derin çatlakları olan, genç dalları yoğun tüylü ve dikenli olan odunsu bir bitkidir. 

Yaprakları; kama şeklinde,  kenarları dişli, üstleri pürüzsüz ve alt yüzeyleri tüylüdür. 

Çiçekler; 10-20 adet arasında, bitkinin uç kısımlarında, her biri 5 yuvarlak beyaz taç 

yapraktan oluşur. Erseliktir. Meyveler önceleri sarımsı daha sonra kırmızımtırak renktedir. 

Yuvarlaksı meyvelerin çapı 1,5 cm'den büyük olup içerisinde 2-3 çekirdek bulunur. Tatlı 

asidiktir. Mart-Nisan aylarında çiçeklenmekte, Eylül'de olgunlaşmaktadır. Girne ve Lapta 

üzerindeki dağlarda, Tepebaşı'nda alçak arazilerde daha yaygın bulunmaktadır. Meyveleri 

taze olarak tüketilebildiği gibi reçeli halk tarafından yaygın olarak tüketilmektedir. Kerestesi 

ise oymacılıkta önemli bir yere sahiptir. Büyük bir ekonomik öneme sahip alıçta hala daha 

kapama bahçeler kurulmamıştır. Alıçın sinir sisteminde yatıştırıcı, spazmları azaltıcı, idrar 

söktürücü ve kabız yapıcı etkileri vardır. Çiçekleri ve genç yaprakları kalp hastalıklarının 

tedavisinde kullanılmaktadır. 
 

3. Ceratonia siliqua L. (Harup, Harnıp, Harnup, Keçi Boynuzu) 

 Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) veya harnup, baklagiller (Fabaceae) familyasından 

olup Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları (meyveleri) 

yenen, herdem yeşil ağaççık ya da ağaç formunda olan çok önemli bir doğal türdür. Uzun 

ömürlüdür ve 10 m. kadar boy yapar. Sert ve koyu yeşil yapraklıdır. Yaprakları, karşılıklı 

dizilmiş derimsi bileşik yapraklar olup boyları 10-20 cm. kadardır. Çiçekleri; 6-12 cm. 

uzunluğunda olup açık yeşilimsi kırmızı, küçük ve çok sayıdadır. Çiçekler Eylül-Ekim 

aylarında açar ve en az bir ay süren hoş olmayan koku salgılar. Çiçekleri genelde çift 

evciklidir ancak hermafrodit (erselik) tipleri de bulunmaktadır. Erkek ağaçlar meyve vermez. 

Ağacın meyveleri (legümen) 15-20 cm'ye kadar büyüyebilmekte, ilk zamanlar yeşil, 

olgunlaştığında ise kahverengi rengindedir.  Meyvelerin mezokarp (orta tabakası) kısmı, taze 

iken yumuşak ve tatlıdır. Her bir meyvenin içerisinde on beş kadar sert kabuklu yassı 

tohum bulunur. Gençlik dönemi uzun bir türdür. Bu nedenle, tohumdan yetiştirilen bitkilerden 

en erken meyve 15-20 yıl içerisinde alınır. Kuru baklaları çerez olarak yenilebildiği gibi 

pekmezi, şırası, tozu da yapılabilmekte, bunlar da pasta vs sanayi'nde kullanılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kakt%C3%BCsgiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/Opuntia
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tohum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baklagiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ek


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

375 

 

Meyveleri ve küspesi hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Doğu Akdeniz’de çok eski 

zamanlardan beri baklalar hayvan yemi olarak ve aynı zamanda fermente içecek yapımında 

kullanılmıştır.  Yine eski zamanlarda tohumlar şekerleme ve mücevher tartımında ağırlık 

olarak kullanılmıştır. Daha sonraları Amerika Birleşik Devletlerinde çikolata yerine 

kullanılmıştır. Günümüzde tohumlarından elde edilen balsam, tekstil endüstrisinde apreleme 

için kullanılır. Ayrıca meyveleri çikolata imalatında tatlandırıcı olarak da kullanılmaktadır. 

Afrodizyak özelliğiyle cinsel gücü artırdığına da inanılmakta olup astım hastalığına ve nefes 

darlığına iyi geldiği bildirilmektedir. Mücevherlerdeki karat ölçüsü değeri keçi boynuzu 

tohumunun ağılığı dikkate alınarak belirlenmiştir. Kerestesi el aletleri yapımında (tokmak, 

merdiven vs) kullanılmaktadır. 

 

4. Pistacia terebinthus L. (Çitlembik, Çitlemit, Menengiç) 

 Anacardiaceae familyasına ait olan çitlembik yaprak döken fıstıkgiller familyasından 

bir çalı ve/veya ağaççık türüdür. 6–9 m'ye kadar boylanır. Karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar 

2-5 çift parlak yaprakçıktan oluşur ve reçine kokusu verir. Kırmızımsı mor renkli çiçekler 

Mart ve Nisan aylarında görülür.  Meyve 5-7 mm uzunluğunda, küre biçiminde olup başlangıçta 

kırmızı, olgunlaşınca kahverengi ve mavi-siyaha dönüşür. Mart- Nisan aylarında çiçek açar ve 

tohumları Eylül-Ekim aylarında olgunlaşır. Kayalık yamaçlarda ve makiler içerisinde yaygın 

olarak bulunmaktadır. Meyveleri ya çerez ya da bitta (peksemet benzeri) içerisinde kullanılmakta, 

uç sürgülerinden ise turşu yapılmaktadır. Baf sakızı veya bal sakızı hammaddesi olarak da 

kullanılmaktadır. Türkiye'de meyvelerinden menengiç kahvesi, yağından sabun (bıttım sabunu) 

yapılmakta ve ayrıca sürgünleri haşlanmak suretiyle tüketilmektedir. Kansere ve yaşlanmaya 

karşı koruyucu etkisinin bulunduğuna dair kayıtlar  bulunmaktadır. 

 

5. Asparagus stipularis L. (Ayrelli, Ağrelli, Kuşkonmaz, Yabani kuşkonmaz) 

 Liliaceae (zambakgiller) familyasına ait olan ayrelli, zayıf dik formlu bir bitki olup 1 

m boy yapabilir. Köşeli, odunsu, çok dallanan gövdeleri kısa olan kalın köklü rizomlardan 

çıkar. Ana yaprakların yerini aşağıya dönük dikenler alır, yine gövdede sert, tekli veya üçerli 

2-4 cm uzunluğunda dikenler bulunur. Çiçekler ise yeşilimsi beyaz renktedir. Eğimli kuru 

arazilerde, çam ormanlarının eteklerinde, kıyılarında, tahrip edilmiş arazilerde, yol 

kenarlarında, kumlu kayalı sahil kenarlarında yayılım gösterir. Ayrelli'nin bazı kanser 

türlerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Ayrıca iyi bir idrar söktürücü olduğu için artirit 

ve romatizma gibi şişkinlik yaratan hastalıkların tedavisinde ve vücutta su toplanmasına karşı 

kullanılmaktadır. Genç sürgün ve filizleri toplanır, odunlaşmış kısımları kırılarak atılır. 

Ülkemizde genellikle kısık ateşte birkaç dakika haşlanan ayrelli daha sonra yumurta ile 

kızartılıp tüketilmektedir. İsteğe bağlı içerisine kızarmış patates veya mantar da 

eklenebilmektedir. Çorba olarak da tüketilebildiği gibi, haşlanarak ekşili olarak da yemek 

yanlarında servis edilebilmektedir. Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezidir.  

 

6. Cynara cardunculus  L. (Hosdez, Hostes) 

 Yabani enginar olarak da bilinen hosdes,  Asteraceae (papatyagiller) familyasından 

yaprakları dikenli yabani bir bitki türüdür. Çok yıllık bir bitkidir. Gövde; yapraklı, dallı, kalın 

ve genellikle çiçek başları eğilmedikçe dimdik duran yabani bir türdür. 1,5 m kadar boy 

yapar. Tüysü yapraklar almaşık dizilişli, loplara bölünmüş çok dikenlidir. Yaprakların gri-

yeşil üst yüzeyi gevşek ağsı, alt yüzeyi sık gri donuk tüylüdür. Çiçekler mor renklidir. Meyve, 

silindirik, konik ucu yere doğru bakar. Baharın müjdecisidir. Birçok hastalığa iyi geldiği ve 

kişiye dinamizm kazandırdığına inanılmaktadır. Kramp çözücüdür. Sinirleri güçlendirir. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Balsam&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tekstil
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ikolata
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erez
https://tr.wikipedia.org/wiki/Menengi%C3%A7_kahvesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C4%B1tt%C4%B1m_sabunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Papatyagiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
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Migrene karşı faydalıdır. İyi bir kan temizleyicidir. Bağırsak solucanlarını düşürür. Diş 

ağrılarını ve diş eti iltihaplarını giderir. Hazımsızlığı giderir ve mideyi kuvvetlendirir. Damar 

tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur. Antioksidan etkileri ile cilt ve prostat kanserine karşı 

koruyucudur.  Hosdes, birçok kulanım alanına sahip olmasına karşın ülkemizde genç evrede 

toplanarak yaprak üzerindeki dikenler temizlenir ve temizlenen yapraklar haşlanarak yemek 

içlerinde kullanılır. Kuru börülce ile haşlanarak kullanıldığı gibi kuru fasulye içerisinde de 

yaygın kullanılmaktadır. Kuşbaşı etli de yemeği yapılabildiği gibi turşusu da yaygın olarak  

tüketilmektedir. Tarla kenarlarında, açık tepelerde, kültür yapılan arazilerin boşluklarında 

bulunabilmektedir. Girne ve Batı Karpaz bölgelerinde yaygındır (Viney, 1994).  

7. Onopordum cyprium Eig. (Kara Ot, Kıbrıs Eşek Dikeni) 

 Kıbrıs'ın endemik bitkilerindendir. Compositae (bileşikgiller) familyasına ait olan kara 

ot; dik, az dallanan iki veya çok yıllık, dar dikenli bir gövdeye sahiptir. Yaprakların üzeri 

yeşil, altı yüzeyi ise örümcek ağı ile kaplanmış gibidir. Çiçek başları küresel, tek ve uçsal 

olup 3-10 cm uzunluğunda çok keskin dikenlerle çevrilidir. Çiçek başlarının üzerinde ise 

morumsu beyazımsı çiçekçikler bulunur. İçerisinde ise 4 açılı, 4-5 mm uzunluğunda, oblong 

tohumlar bulunmaktadır (Viney, 1994). Nisan -Haziran ayları arasında çiçeklenir, yol 

kenarlarında, nadas alanlarda ve atıkların olduğu arazilerde yayılım gösterir. Bu da hostes gibi 

genç evrede toplanarak yaprak üzerindeki dikenleri temizlenir ve temizlenen yapraklar 

haşlanarak yemek içlerinde kullanılır. Kuru börülce ile haşlanarak tüketildiği gibi kuru fasulye 

içerisinde de yaygın kullanılmaktadır. 

 

8. Caparis spinosa L. (Gappar-Kapari) 

 Capparaceae (kebere otugiller) familyasına ait olan gappar Türkçede Keber, kebere, 

gebere otu olarak da bilinir. 1,5 m'ye kadar boylanabilen bitki dağınık bir gövde yapısına 

sahip ve dikenlidir. Yapraklar ise mat yeşil renkte tüysüz olup oval yuvarlak şekilli ve 

seyrektir. Meyveler oval şekilli olup 4 cm'e kadar büyüyebilmekte, üzerleri ise derimsi olup 

5-6 damarlıdır. Başlangıçta yeşil olan meyveler daha sonra donuk kırmızıya döner. 

Çiçeklenme Mayıs -Ağustos ayları arasında olup çiçekler beyaz ve iridir. İklimin uygun 

olduğu yerlerde denizden 1800 m yükseklerde de yetişebilir. Güneşi seven bir bitki olan 

gappar, hassas bir bitki olmadığı için kültür arazilerinin kenarlarında, eğimli kayalık 

alanlarda, ören yerlerde ve  hatta duvar diplerinde bile rahatlıkla yetişebilir. Uç sürgünleri, 

çiçek tomurcukları ve genç meyveleri turşu yapımında kullanılmaktadır. Bitki bir takım antiseptik 

maddeler içerdiğinden çok eski zamanlarda Kıbrıs'ta göz yaralanmalarında tedavi amacıyla 

kullanılmıştır. Günümüzde sağlık açısından birçok faydasının bulunduğu saptanmıştır. 

 

4. SONUÇ 

 Doğal olarak yetişen ve mevsiminde çeşitli nedenlerle kirlenmemiş yerlerden toplanan 

yabani bitkilerin yeşil kısımları ve meyveleri insan beslenmesi ve sağlığı açısından son derece 

önemlidir. Yabani bitkilerin onları iyi bilen kişiler tarafından çevre kirliliği olmayan yerlerden 

toplanması gerekmektedir. Karayolu kenarlarında yetişen bitkiler, taşıt egzozlarıyla, hayvan 

barınaklarına yakın yerlerde yetişenler, hayvan atıklarıyla, lağım sularının aktığı dere 

kenarlarında yetişenler evsel atıklarıyla, fabrika yakınlarında yetişenler fabrika atıklarıyla 

meyve bahçelerinde yetişenler tarım ilaçlarıyla kirlenebilmektedirler. Bu nedenle, nereden 

toplandığı belirsiz, pazar ve marketlerde satılan bu ürünler her zaman güvenli olmayabilir. 
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Ayrıca, bu bitkilerin doğadan sürekli olarak aşırı bir şekilde toplanması, bu bitkilerin 

tükenmesine sebebiyet verebileceğinden çok dikkatli olunmalıdır. KKTC yasalarında bu 

konuyla ilgili bir madde vardır ve aşırı toplanmaları yasaktır. 

 Toplumumuz tarafından sevilerek tüketilen bu bitkilerin en kısa zamanda kültüre 

alınmaları büyük öneme sahiptir. Böylece, hem doğa üzerindeki baskılar azalacak hem de 

üreticilere ciddi bir gelir kapısı, tüketicilere de ekonomik ve sağlıklı ürünler sağlanması 

mümkün olacaktır. 
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ORGANİK GIDALARIN BESİN KALİTESİ VE İNSAN SAĞLIĞINA 

ETKİLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Selen AKANˡ, Ruhsar YANMAZˡ 

ˡAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 06110 Ankara 

Özet 

Organik tarım, kontrollü ve sertifikalı bir üretim şekli olması nedeniyle sağlıklı ve güvenilir gıdaya 

ulaşma yollarından biridir. Yapılan anket çalışmalarında organik gıdaya olan eğilimin giderek arttığı 

görülmektedir. Tüketicilerin en çok merak ettikleri konuların başında organik gıdalarla endüstriyel tarımla 

yetiştirilmiş gıdalar arasında besleyici değer yönünden önemli bir farkın olup olmadığıdır. Bu nedenle son 

yıllarda organik gıdalar üzerinde yapılan araştırmalar oldukça yoğunlaşmıştır. 

Organik gıdaların besin içeriğine yönelik yapılan çalışmalarda, kuru madde oranları ve amino asit 

kalitelerinin yüksek, nitrat oranları ve mikotoksin miktarlarının  düşük, vitamin (özellikle C vitamini), 

karotenoid ve fenolik bileşikler bakımından zengin oldukları, antioksidan aktivitelerinin de oldukça yüksek 

olduğu ortaya konulmuştur. Besin içerikleriyle ilgili araştırmalar klinik çalışmalar ile desteklenmektedir. Elde 

edilen sonuçlar türler bazında değişiklik göstermektedir. Bu nedenle tüketici de çelişki içinde kalmaktadır. 

Burada sunulacak çalışmada, bitki kökenli organik ürünlerin gerek besin değeri gerekse klinik 

çalışmalarla desteklenmiş olanlarının, endüstriyel tarımla yetiştirilmiş ürünlerle karşılaştırılmasına yönelik son 

yıllarda yapılan araştırma sonuçları değerlendirilecektir. Böylece kafalardaki ‘hangisi daha besleyici ve sağlıklı’ 

sorusuna da cevap aranacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Organik gıda, insan sağlığı, besin kalitesi, besin değeri  

EVALUATION OF ORGANIC FOODS IN TERMS OF FOOD QUALITY  

AND HUMAN HEALTH EFFECTS 

 
Abstract  

Organic agriculture which is controlled and certificated production method is one of ways to achive the 

healthy and safe food. In the consumer survey, tendency to the organic food has increased rapidly. Consumers 

are most interested in some issues about nutritional value of foods grown with industrial agriculture and organic 

agriculture. Therefore, researches on organic food in recent years has substantially increased. 

In studies on the nutritional content of organic foods demonstrated that, dry matter contents and amino 

acid quality are high, nitrates and mycotoxin amounts are low,  vitamins (especially vitamin C), carotenoids and 

phenolic compounds are rich and antioxidant activity are also quite high. Researches on the nutrient content are 

supported by clinical studies. However the results  varies according to the species. For this reason, the consumer 

is also in contradiction remains. 

In this study, results of researches about nutritional value of industrial and organic plant products which 

is supported by clinical studies will be evaluated. Thus we can find the answer 'which one is more nutritious and 

healthy' question. 

Key Words: Organic food, human health, food quality, nutrient value  

 

GİRİŞ   

Gıda güvenliği günümüz toplumlarında beslenme ve insan sağlığı açısından en önemli 

konulardan biridir. Bu konuda yapılan araştırmaların çoğunluğu güvenli gıdanın elde 

edilmesi, güvenli gıdaya ulaşım yolları üzerinde yoğunlaşmıştır. Organik tarım da güvenli 

gıdaya ulaşım yollarından biridir. Organik tarım faaliyetleri II. Dünya Savaşı sırasında 

başlamış olmasına rağmen 1990’lı yıllarda ticari değer kazanmıştır. Organik ürünler 1992- 

1997 yılları arasında İngiltere’deki marketlerde yerini almış, o yıllarda İngiltere’de yapılan 

anketlerde, organik gıdalara ulaşım kolaylığı ve endüstriyel yolla üretilmiş ürünlerle fiyat 

farkı bulunmadığı takdirde nüfusun % 60’ının organik gıdalara yönleneceği sonucuna 

varılmıştır (Wright, 1997). 
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Günümüzde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede organik ürün, organik gıda 

kavramı kabullenilmiş ve pek çok ülke üretim alanlarının bir bölümünü organik tarıma 

ayırmıştır. Bunun sonucu olarak organik ürün ve gıdalar satış yerlerinde görülmeye başlamış 

ve her geçen gün de sağlıklı, kontrollü ve sertifikalı ürünler olması nedeniyle tüketici talepleri 

artış göstermektedir. Organik ürünler için ‘yeşil ürün’ kavramı da kullanılmaktadır (Harrison 

ve ark., 2005; Belz ve Peattie, 2009). 

Organik gıdalar, üretiminde yapay kimyasal girdilerin kullanılmaması, genetiği 

değiştirilmiş organizma kullanımının yasak olması, çevreye zarar vermeyen yöntemlerle 

üretilmiş olmaları, üretimin her aşamasında kontrol edilip sertifikalandırılmaları nedeniyle 

güvenilir kabul edilmektedir. Yapılan anket çalışmaları tüketicinin organik gıdaları tercih 

etmesindeki en önemli nedenin sağlıklı olması olduğunu göstermektedir. Tüketici, organik 

ürünleri sağlıklı olmasının yanında geniş alanlarda yoğun girdi kullanılarak yetiştirilen 

endüstriyel ürünlere göre daha lezzetli oldukları için de tercih etmektedir (Zanoli ve ark., 

2012). Bu konuda yapılan araştırmalarda da elde edilen sonuçlar türler bazında farklılık 

göstermektedir.  

Organik ürünler diğer ürünlere göre daha yüksek fiyatla satıldığı için, çoğunlukla gelir 

düzeyi yüksek kesimler tarafından tercih edilmektedir. Bu kesim yüksek para ödeyerek aldığı 

ürünün sağlık ve beslenme yönünden özelliklerini de bilmek istemektedir. Buna rağmen 

organik gıdaların güvenilirliği, besin içerikleri konusunda henüz çok az sayıda araştırma 

bulunmaktadır. Mevcut araştırmaların çoğu ise derleme tipi yayınlardır ve aynı konularda 

aynı içerikle hazırlanmış makalelere rastlanılmaktadır (Agarwa ve Rao, 2000; Yanmaz ve 

Beşirli, 2009). 

Burada sunulan çalışmada son yıllarda organik ürünlerin besin içerikleri, besin 

değerleri ve sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak yapılan araştırma sonuçları 

değerlendirilmiştir. Böylece tüketicilerin organik ürünlerin besin ve sağlık değeri ile ilgili 

olarak bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. 

 

1. Besin İçeriği Yönünden Değerlendirilmesi 

Organik ile endüstriyel tarımla üretilen gıdalar üzerinde yapılan çalışmalar ürünlerin 

fizyokimyasal, mikrobiyolojik kapsam, fenolik bileşikler, bitki toprak ve gıdadaki mineral 

maddeler yönünden yapılarını ortaya koymak amacıyla yürütülmektedir. Bu konuda yapılan 

araştırmaların sonuçları odaklandığı konu esas alınarak değerlendirilmiş ve sonuçları 

genellemeye çalışılmıştır.  

 

Kuru Madde İçeriği  

Organik gıdaların besin değerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalarda ya 

bitkiye beslenme amacıyla verilen gübrelerin besin içeriği üzerine etkileri ya da doğrudan 

organik olarak yetiştirilen ürün örneklerinde besin içerikleri belirlenmektedir. Örneğin, çiftlik 

gübresi ve yeşil gübre ile birlikte farklı besin (azot, fosfor, potasyum ve demir) uygulamaları 

yapılarak yetiştirilen organik ve endüstriyel olarak üretilen çileklerde organik tarımla üretilen 

çileklerde suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarının daha düşük olduğu belirtilmiştir 

(Atasay, 2006). Buna karşılık organik olarak yetiştirilen kökleri ve yumruları yenen sebzeler 

ile yaprakları yenen sebzelerde kuru madde miktarı daha yüksek bulunmuş, meyvesi yenen 
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sebzelerde ise belirgin bir fark olmadığı tespit edilmiştir (Woëse ve ark., 1997; Bourn and 

Prescott, 2002; Anonim, 2003). 

 

Protein ve Yağ İçeriği  

Organik gıdaların kuru maddede daha fazla miktarda çoklu doymamış yağ asidi 

içerdiği saptanmıştır (Lairon, 2009; Dangour, 2009). Protein miktarının ise  tahıllardan 

özellikle organik buğdayda önemli düzeyde yüksek olduğu, ekmeklik buğdaylarda protein 

miktarının organik gübrelerin kullanılmasıyla arttığı ve uzun süre değişmeden kalabildiği 

belirtilmektedir (Wolfson ve Shearer, 1981; Shier ve ark., 1984; Brandt ve ark., 2000). 

Araştırmalarda, toplam yağ asitleri açısından belirgin bir fark ortaya konulamamakla birlikte, 

organik zeytinlerden elde edilen sızma zeytinyağının oleik asit seviyesinin oldukça yüksek 

olduğu ortaya konulmuştur (Gutierrez ve ark., 1999). Endüstriyel tarımla üretilen tahıllarda 

protein ve amino asit miktarının daha fazla olduğu, ancak organik tarımla üretilen tahıllarda 

temel amino asitler baz alındığında amino asit kalitesinin daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(Maeder ve ark., 2007; Zörb ve ark., 2006; Pussemier ve ark., 2006; Schneweis ve ark., 2005). 

Ayrıca, organik ürünlerde ineklerden alınan süt örneklerinde yüksek linoleik asit ve omega-3 

yağ asidi saptanmıştır (Huber ve ark., 2011). 

 

Mineral İçeriği  

Elmada endüstriyel ve organik olarak üretilen meyvelerde mineral madde içeriği 

yönünden bir fark bulunamamıştır. Buna karşılık sebzelerde ise organik olarak yetiştirilen 

patates, havuç, marul, pancar, lahana, pırasa, turp, soğan, kereviz ve domateste Fe ve Mg 

miktarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (Anonim, 2003). Daha önce yapılan çalışmalarda 

da organik sebzelerin Fe, K, Ca ve P besin elementleri bakımından daha zengin olduğu, ancak 

K miktarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Lampkin,  1990; Schupan, 1975). Bir 

diğer çalışmada da endüstriyel tarımla üretilen gıdalarda azot seviyesi yüksek bulunmasına 

rağmen iz elementler bakımından belirgin bir fark bulunamamıştır (Worthington, 1998).  

Son 50 yıldır yayınlanan çalışmaların sonuçlarının bir araya getirildiği bir makalede, 

genel olarak organik gıdaların daha yüksek oranda P, daha düşük oranda N bulundurdukları, 

Ca ve K yönünden elde edilen sonuçların da sebze türlerine göre farklılık gösterdiği ve kesin 

birşey söylenemeyeceği belirtilmektedir. Kurşun ve kadminyum gibi ağır metaller açısından 

da bilgilerin yeterli olmadığı söylenmektedir (Lairon, 2009; Dangour, 2009). 

Tahıllar üzerinde yapılan araştırmalarda sadece organik arpada Ca, Cu ve Zn 

oranlarının yüksek olduğunu belirten çalışmalara rastlanmıştır, 2007 yılında yapılan geniş 

çaplı bir araştırmada da organik ürünlerin tamamının endüstriyel ürünlere kıyasla % 21 ve % 

29 oranında daha fazla Mg ve Fe elementine sahip oldukları ortaya konulmuştur 

(Rembialkowska, 2007). Benzer şekilde domateste de organik ve endüstriyel tarımla üretilmiş 

domatesin mineral içerikleri arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmasına rağmen, 

potasyum ve kalsiyum açısından bir fark saptanamamıştır (Hoefkens ve ark., 2010). 

 

Vitamin İçeriği 

Organik ve endüstriyel gıdaların vitaminler bakımından karşılaştırılması konusunda 

yapılan araştırmalarda suda eriyen vitaminlerden özellikle C vitamini üzerindeki çalışmalar 

yoğunluktadır. Elde edilen sonuçlar türlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin organik 
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çileklerde C vitamini içeriğinin (86.4±12.7 mg/100g), organik olmayanlara göre (71.2±4.9 

mg/100g) daha fazla olduğu bildirilmiştir (Woëse ve ark., 1997). Tahıl, patates ve sebzelerde 

yapılan bir araştırmada da B ve A vitamini açısından organik ve endüstriyel tarımla 

yetiştirilmişler arasında belirgin bir fark saptanamamasına rağmen C vitamini yönünden 

organik patates, ve yapraklı sebzelerde organik olmayanlara göre %50 oranında daha fazla C 

vitamini bulunmuştur (Lampkin, 1990; Schupan, 1975, Worthington, 1998). Aynı şekilde 

organik portakalların da endüstriyel yolla üretilmiş olanlardan  %30 daha fazla C vitaminine 

sahip olduğu bildirilmiştir (Clark, 2002,  Hoefkens ve ark., 2010). Benzer sonuçlar şeftali ve 

armutta  (Carbonaro ve ark., 2002), domateste (Caris ve ark., 2004; Chassy ve ark., 2006), 

brokoli ve  dolmalık biberde (Wunderlich ve ark., 2008) tarafından da belirtilmiştir. 

 

Karotenoid İçeriği 

Ürünlere renk veren maddeler arasında yer alan karotenoid bileşikleri konusunda da 

yapılan çalışmalar özellikle β-karoten üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konuda tahıl, patates ve 

sebzelerde β-karoten açısından organik ve endüstriyel tarımla üretilmiş ürünler arasında 

belirgin bir fark saptanamamıştır (Lampkin, 1990; Schupan, 1975). Buna karşılık organik 

tarım ve endüstriyel tarımla üretilmiş olan sebzelerden organik havuçta % 20, domateste % 1 

ve ıspanakta %5 oranında olan β-karoten miktarı, endüstriyel tarımla üretilenlerde %16, %1 

ve %3 olarak bulunmuştur (Hoefkens ve ark., 2010). Organik kırmızı biber, domates, havuç 

ve sarı erikte de β-karoten içeriği daha yüksek bulunmuştur (Chassy ve ark., 2006; Lombardi-

Boccia ve ark., 2004; Pérez-Lơpez ve ark, 2007). Değişik sebze türlerinde yapılan araştırma 

sonuçlarını bir araya getiren Woëse ve ark. (1997), organik ve endüstriyel tarımla yetiştirilen 

ürünler arasında  β-karoten yönünden önemli bir farklılık olmadığını belirtirken, Brandt ve 

Mölgaard (2001), endüstriyel tarımda N’lu gübrelerin havuç ve domateste  β-karoten oranını 

çok daha fazla artırdığını saptamıştır. 

 

Antosiyanin Bileşikleri  

Organik ürünlerin tercih edilme nedenlerinden birisi de organik ürünlerdeki 

antioksidan  maddeleri (polifenol ve salisilik asit), çoklu doymamış yağ asitleri, antosiyanin 

ve esansiyel organik bileşikler yönünden daha zengin olmalarıdır (Rossi ve ark., 2008, Lairon, 

2009; Dangour, 2009). Karşılaştırmalı olarak yürütülen çalışmalarda organik çileklerin 

antosiyanin içeriklerinin (19.3±6.8 mcg/g), organik olmayan çileklere göre (9.8±1.8 mcg/g) 

daha fazla olduğu saptanmıştır  (Woese ve ark., 1997). Mısır, çilek ve ahudududa yapılan bir 

araştırmada da antioksidan aktivitesinin organik olanlarda daha yüksek seviyelerde olduğu 

saptanmıştır (Asami ve ark., 2003).  

Organik gıdalarda fenol ve polifenol içeriklerini belirlemek amacıyla elma (Lucarini 

ve ark., 1999), şeftali, armut (Carbonaro ve ark., 2002), patates (Hamouz ve ark.,1999), soğan 

(Ren ve ark.,2001), domates (Mitchell ve ark., 2007), biber (Pérez-López ve ark., 2007), 

portakal (Tarozzi ve ark., 2006) ve zeytin yağında (Gutierrez ve ark., 1999) yapılan analiz 

sonuçları organik ürünlerin daha zengin olduğunu göstermiştir. Organik şaraplarda ise vücutta 

koroner kalp hastalıkları riskini azaltan ve kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen güçlü 

bir antioksidan olduğunu bilinen resveratrolun içeriğinin de daha yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Levite ve ark, 2000). 
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Organik ürünlerin üretiminde yapay kimyasalların kullanılmadığından ve hasat sonrası 

da koruyucu maddelerle muamele edilmedikleri için, bileşimlerindeki vücut için yarayışlı 

bileşiklerin kayıpları daha hızlıdır. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre; kaynatma ve 

fırınlama yapılan organik gıdaların endüstriyel tarımla üretilen gıdalara göre yüksek sıcaklığa 

çok daha hassas olduğu, biyokimyasal madde kaybının çok daha hızlı olduğu ortaya 

konulmuştur  (Faller ve Fialho, 2009). Aynı araştırıcılar, hasat sonrası taşınma, paketleme ve 

pişirme sonrasında da polifenolce zengin organik bileşiklerin de daha hızlı kayba uğradığını 

belirtmişlerdir.  

 

Toksik Maddeler  

Organik ürünlerin sağlık ve beslenme açısından önem taşımalarında güvenilir gıda 

olmaları etkilidir. Yapılan araştırmalar, organik ürünlerin toksik molekülleri içeren 

mikotoksin ve nitratlar yönünden %50 oranlarında daha az nitrat ve % 94-100 oranında daha 

düşük pestisit kalıntısı ve eşit miktarlarda mikotoksin içerdiğini göstermektedir (Lairon, 2009; 

Dangour, 2009, Maeder ve ark., 2007; Zörb ve ark., 2006; Pussemier ve ark., 2006; Schneweis 

ve ark., 2005). 

 

2. İnsan Sağlığına Etkileri Yönünden Organik Ürünler  

Organik ürünlerin besin içerikleri konusunda daha çok çalışma olmasına rağmen, 

insan sağlığına yönelik çalışma sayısı sınırlıdır. Genel olarak endüstriyel tarım ile üretilen 

gıdaların ağır metal ve yapay tarım ilaçları bulundurması sebebiyle vücutta toksik madde 

birikimine olanak sağlayarak kanser gibi uzun vadede ortaya çıkabilecek ciddi hastalıklara 

sebebiyet verdiği bilinmektedir (Paulose ve ark., 2007; Santos ve ark, 2009). Buna karşılık 

fenolik bileşiklerin de vücutta, özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını 

engellediği ve organik ürünlerin polifenollerce zengin oldukları da bilinenler arasındadır 

(Young ve ark., 2005; Mitchell ve ark., 2007; Wang ve ark., 2008).  

Endüstriyel tarımda kullanılan yapay gübrelerin iyi bir azot kaynağı olmasına rağmen, 

sekonder metobilitlerden özellikle polifenoller açısından hiçbir etkisinin bulunmadığı, 

sentetik takviye kullanılmadığı takdirde bitkinin mikrobiyal aktivite veya zararlı ile 

karşılaştığında doğal savunmasını artıracağı dolayısıyla fenolik bileşik içeriğini artıracağı da 

bildirilmiştir (Winter ve Davis, 2006). İnsan sağlığı konusunda yapılan araştırmalarda alerji 

riskini azalttığı, antimutajenik ve antioksidatif etkiler yaratarak kanser hücrelerinin 

çoğalmasını engellediği ve hayvanlarda ise canlı ağırlık, gelişim ve bağışıklık sistemi üzerine 

olumlu etkilerinin bulunduğu bildirilmiştir (Huber ve ark., 2011). Yetişkinler üzerinde kan 

değerlerine etkileri bakımından yapılan araştırmada, kan değerleri üzerinde ise ne organik 

ürünlerin ne de endüstriyel tarımla üretilmiş ürünlerle beslenmenin etkili olmadığı 

saptanmıştır. Organik beslenme sperm kalitesi üzerinde de etkili olmakta, meni sayımları baz 

alındığında, organik ürünleri tüketenlerde meni sayısının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Buna karşın fark olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Jensen ve ark., 1996).  

 

SONUÇ  

Organik ürünlerin gerek besin içeriği gerekse sağlık değerlerini belirlemeye yönelik 

araştırma projelerinin yapılması ve yürütülmesi zordur. Sonuçta bugün karşılaşılan pek çok 

hastalığın nedenleri arasında beslenme şekli gösterilse de, kişinin genetik yapısı ve yaşadığı 
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çevrenin koşullarının etkisi daha fazla önem taşımaktadır.  Bunun yanında organik ürünlerin 

yetiştirildiği bölgenin iklim yapısı, yetiştirilme şekli, kullanılan çeşit, kullanılan girdiler, 

uygulama zamanı ve dozu, ürünün hasat dönemi, saklama koşulları ve benzeri pek çok 

koşulun dikkate alınması gerekmektedir.  

Organik ürünlerle beslenmenin sağlık sorunlarının aşılmasındaki etkilerini ortaya 

koyan araştırmaları planlamak da organik beslenme ile ilgili kesin yargılara varmak da zordur. 

Çünkü bu tür araştırmaların uzun yıllar sürmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi 

kanser benzeri etkileri uzun yıllar sonra ortaya çıkan hastalıklarda hastalığın ortaya çıkış 

nedenini kontrol etmek zordur. Bununla birlikte günümüze kadar yapılan araştırmaların 

sonuçlarının bize gösterdiği, endüstriyel tarımla yapılan üretimde yanlış dozda uygulanan 

gübreleme ve ilaçlama, vejetasyon safhasında protein, karbonhidrat gibi vücudun beslenme ve 

gelişimi için mutlak gerekli besin maddelerinin sentezini teşvik ederken, sağlık açısından 

hayati önem taşıyan polifenol ve vitamin gibi generatif fazda sentezlenen bileşikleri 

engellediğidir.  

Genel olarak yapılan araştırma sonuçları ele alındığında; organik ürünlerin C vitamini, 

β-karoten, fenolik bileşikler ve antioksidan aktivite yönünden zengin oldukları, beslenmede 

organik ürünlerle beslenmenin uzun vadede sonuç vereceğini söyleyebiliriz. Ancak 

unutulmaması gereken sadece organik ürünlerle beslenerek sağlıklı olunamayacağıdır. 

Organik tarım doğayla bütünleşebilen, doğal dengelere saygılı bir tarım şeklidir. Sistem 

doğayı oluşturan bitki, hayvan ve insan ile hava, su ve toprak arasındaki ilişkileri 

düzenlemeye yöneliktir. Dolayısıyla organik beslenme yanında, doğadaki canlılar arasındaki 

ilişkinin, yardımlaşma sisteminin, paylaşma sisteminin insan hayatına da taşınması gereklidir.  
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Özet 

Artan insan popülasyonu tarımda üretkenliğin ve verimin arttırılmasında insanlık tarihi boyunca itici bir 

güç olarak rol oynamıştır. Yeşil devrim ile birlikte tarım ürünlerinde üretimin arttırılması sağlanmış ancak bunun 

yanında pestisit ve kimyasal gübre kullanımının artması, hatalı sulama teknikler ile birlikte yoğun tarımsal 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur.  

Hızla artmakta olan dünya nüfusu besin ihtiyacı yanında enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.  

Endüstrinin ve sanayinin hızla gelişmesi ile birlikte yoğun fosil yakıt kullanımı ve makineli tarımın 

yaygınlaşması küresel ısınmanın nedeni olan sera gazı çıkışını da hızlandırmıştır. Atmosferde mevcut olan sera 

gazı miktarının artması da küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sürdürülebilir tarımın pratiğe yansıması 

açısından önem taşıyan organik tarım, özellikle son yıllarda çevre bilincinin de gelişmesiyle birlikte bir 

zorunluluk olarak görülmeye başlanmıştır. Son yıllarda birçok araştırmacı ve çiftçi geleneksel tarım yerine 

yenileyici organik tarım uygulamalarını tercih etmeye başlamıştır. Yenileyici organik tarım ile birlikte küresel 

ısınmaya neden olan sera gazı yayılımının azaltılması, toprak organik karbon stoklarının arttırılması, üretkenliğin 

sürdürülmesi, su kirliliğinin azaltılması gibi çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi ve biyoçeşitliliğin 

korunması hedeflenmektedir. 

Sonuç olarak gelecek nesiller için daha iyi bir dünya sağlamanın, sürdürülebilir tarımı ve yenileyici 

organik tarım uygulamalarını hayata geçirmekle mümkün olabileceği gözükmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenileyici organik tarım, sürdürülebilir tarım 

REGENERATIVE ORGANIC AGRICULTURE AND GLOBAL  

CLIMATE CHANGE 

 
Abstract 

Increasing human population has played a role as a driving force throughout the history of human being 

to increase productivity and efficiency in agriculture.  

Increasing of production in agricultural products together with the green revolution achieved , but 

ıncreasing usage of pesticides and chemical fertilizers, intensive agriculture with implementation of the faulty 

irrigation techniques  has caused  negative impacts on the environment. Rapidly increasing the world's 

population the is to bring energy needs along with nutritional needs. Because of that ıntensive fossil fuel use and 

agriculture machines spread, together with the rapid development of industry,  has accelerated the greenhouse 

gas emissions that cause global warming. Also, ıncreasing the amount of greenhouse gases which is present in 

the atmosphere is causing the global climate change.  Organic agriculture which is important ın respect to 

practical reflection of sustainable agriculture are especially in recent years for has begun to be seen as a necessity 

with the development of environmental awareness. In recent years, many researchers and farmers have started to 

prefer applications of regenerative organic agriculture instead of conventional agriculture. 

Together with the regenarative organic agriculture, environmentally applications such as reduction of 

greenhouse gas emissions that cause global warming, increasing of the soil organic carbon stock, maintaining 

productivity reducing of water pollution have targeted  to realize and  to conserve biodiversity. 

As a result, a better world for future generations seem to be possible to realize applications of 

sustainable agriculture and regenarative organic agriculture. 

Key words: Regenarative organic agriculture, sustainable agriculture 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu tarih boyunca sürekli artmıştır. Artış oranları başlangıçta yavaş iken 

günümüze doğru artış oranları hızlanmış, son birkaç asır içinde hızlanmış adeta katlanarak 

artmaya başlamıştır. 

İlk zamanlarda insanlar toplayıcılık ve avcılık ile geçim sağladığı dönemlerde 

yeryüzündeki herhangi bir saha ancak küçük insan gruplarını besleyebilmekteydi. Bu 
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durumda insan nüfusunun ister istemez artışının yüksek olması beklenemezdi. İnsanların 

yerleşik hayata geçmesi, tarım toplumuna geçişle küçük sahalarda daha fazla nüfusu 

besleyebilir duruma getirmiştir. Ayrıca sanayi toplumuna geçiş ve üretimin artması ve 

ekonomilerin büyümeleri, yeni alanların keşfedilmesi ve uygun olmayan alanların yerleşime 

açılması, beslenme barınma ve sağlık koşullarındaki iyileşmeler, insanın ömrünün uzaması ile 

insanlığın nüfus artışı ve sayısı günümüze doğru sürekli artarak gelmiştir. 

Geçmişte artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak amacıyla tarımda verimin 

arttırılmasını sağlamak amacıyla ortaya konulan yeşil devrim ile birlikte daha fazla ürün elde 

etmek amacıyla tohum ıslahı, makineleşme, pestisit, herbisit, kimyasal gübre ve sulama gibi 

çeşitli teknolojilerin tarımda kullanılması da yaygınlaşmıştır. Her ne kadar yeşil devrim ile 

birlikte verim artışı sağlanmış olsa da tarımda birçok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Tarımda kullanılan yüksek girdiler toprak erozyonu, sera gazı emisyonu, yer altı su kirliliği, 

göl ve nehirlerin ötrofikasyonu ve bioçeşitliliğin azalması gibi çevre üzerinde birçok negatif 

etkilere neden olmuştur (Tilman et al. 2002). Bu dönemden itibaren kullanılan yoğun gübre ve 

pestisit kullanımı toprak kirliliğine neden olmuş ayrıca kullanılan bazı tohumlar topraktaki 

azotu daha fazla tükettiğinden, toprak geleneksel tohumların ekildiği topraklara göre daha 

hızlı fakirleşmiştir. Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla daha geniş alanların tarıma açılması 

erozyonu artırmıştır. Dahası makineli tarımın yaygınlaşmasıyla fosil yakıt tüketimi artmıştır. 

Böylece bu kaynaklar daha hızlı bir tükenme sürecine girdiği gibi fosil yakıt kullanımıyla 

ortaya çıkan emisyonların artışı küresel ısınmayı hızlandırıcı rol oynamıştır.   

20. yüzyılın sonlarında hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin 21. 

yüzyılda da dünyayı etkileyeceği günümüzde tartışılan konulardan biridir.  İklim 

değişikliğinin, küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin olması kaçınılmazdır. 

Küresel iklim değişikliğinin tarım, orman ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, 

enerji, insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde etkilerinin ortaya çıkması beklenmektedir. 

Tarımsal faaliyetler, dünya üzerinde artan sera gazlarının yaklaşık %20’sinden sorumludur 

(Pathak ve Wassmann, 2007). Tarımsal faaliyetler sonucu (enerji tüketimi, üretim, hayvan 

yetiştirme, gübreleme, ilaç vb) CO2, CH4 ve N2O gibi sera gazları açığa çıktığından, tarımsal 

üretim iklim değişikliğinin sebepleri arasında sayılmaktadır (Houghton, 2003). Sonuç olarak, 

muhtemel bir iklim değişikliğinin tarımsal üretimi strese sokarak gelecekte küresel gıda arzını 

azaltması beklenmektedir (Bindi ve Olesen, 2000) 

1970’lere gelindiğinde çevre sağlığının insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaya 

ve tartışılmaya başlanmıştır. Hatalı kullanılan tarım ilaçlarının ve kimyasal gübrelerin insan 

sağlığına zarar verdiği görülmüştür. Zamanında kurtarıcı olarak gösterilen yeşil devrim geride 

toprak ve su kirliliği gibi çevre kirlilikleri, hastalıklar, doğal olmaktan uzak mahsüller gibi 

ciddi yan etkiler bırakmıştır. Bunun üzerine artan dünya nüfusunu beslemek için yeni 

çözümler aranmaya başlanmıştır. Bu sebeple ekonomik açıdan karlı, sosyal açıdan 

yaşanabilir, insana ve çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan politikalar 

geliştirilmeye başlatılmıştır. Bu politikalar arasında ise organik tarım uygulamaları yer 

almaktadır. 

 

Organik Tarım Kavramı 

Organik tarıma olan ilgi son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye’de giderek 

artmaya başlamıştır. Ancak organik tarım kavramında kargaşa bulunmakta ve kavramın 
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içeriği tam olarak doldurulamamıştır. Özellikle organik tarım, dil farklılıkları nedeniyle farklı 

ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin, İngiltere’de organik (organic), Almanya’da 

ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik (bioloque) kelimeleri kullanılmaktadır. Fakat 

organik tarımla ilgili Avrupa Birliği organik tarım yönetmeliği (2092/91 sayılı Konsey 

Tüzüğü)’nde de ifade edildiği gibi bu kelimeler birbirleriyle eşanlamlıdır (Anonim, 1991).  

Organik tarım kavramı hakkında birçok tanım bulunmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri Tarım Dairesi’ne (USDA) göre: “Organik tarım, sentetik içerikli gübre, tarım 

ilaçları, büyüme düzenleyiciler ve hayvan yem katkıları kullanımını yasaklayan veya büyük 

ölçüde kaçınan bir üretim sistemidir. Lampkin (1990) organik tarımın sürdürülebilirlik 

avantajlarına daha fazla vurgu yapmış ve organik tarımı, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak 

sürdürülebilir, entegre bir tarım sistemi oluşturma amacını güden bir tarım yaklaşımı olarak 

tanımlamaktadır.  Organik tarım tanımlamalarının çoğunda bu sürdürülebilirlik kavramı ön 

plana çıkmaktadır. Francis ve Youngberg (1990) göre ‘’Sürdürülebilir tarım kavramı genel 

olarak yalnızca doğal kaynakların uzun vadede korunması ve verimliliklerinin garanti altına 

alınması ile kalmamakta; ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan dengeli tarım sistemi’’ olarak 

etmektedir. Uzun çalışmalar sonucunda organik tarım tanımı, Uluslararası Organik Tarım 

Hareketi Federasyonu (IFOAM) tarafından 2008 yılında İtalya’da onaylanmıştır. Buna göre: 

“Organik tarım; toprak, ekosistem ve insan sağlığını sürdüren bir üretim sistemidir. Sistem, 

olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımı yerine; ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yerel 

koşullara uyum sağlamış döngülere dayanır. Organik tarım, içinde bulunduğumuz çevreye 

fayda sağlamak, adil ilişkiyi ve tüm ilgili taraflar için iyi bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak 

adına gelenek, yenilikler ve bilimi bir araya getirir” (IFOAM, 2009).  Organik tarım ne 

“gübresiz ve ilaçsız tarım” ne de “doğal tarım” değildir. Demiryürek’e (2004) göre; Organik 

tarım organik ürünlerin yetiştirilmesinden, ürünlerinin satılmasına kadar geçen süreçte kendi 

özel prensip ve uygulamaları olan, sürdürülebilir tarım sistemlerine bir yaklaşım olarak 

görülebilir. 

Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas 

olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını 

yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin 

direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı 

bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün 

kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. Organik tarım, eko 

sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana 

ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. 

Genel olarak organik tarımın tanımını özetleyecek olursak organik tarım; ekolojik 

sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik insana 

ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve 

gübrelerin kullanılmasının yerine organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın 

muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden 

ve üretimde miktar artısını değil ürünün kalitesinin yükselmesini ilke edinen bir üretim 

şeklidir (Rehber ve Turhan, 2001). 
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Yenileyici Organik Tarım 

Azotlu gübreler ve pestisit kirliliği, çiftlik hayvanları artıklarının kontrol edilmemesi, 

peyzajın deformasyona uğratılması, yabanıl hayatın kaybolması ve toprak erozyonu tarım-

çevre etkileşiminde temel konular olarak ortaya çıkmaktadır. Doğa ile iç içe olan tarımda 

doğal faktörlerin etkisi verimliliği doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, çevrenin kirlenmesi, 

toprak ve su gibi tarım için oldukça önemli olan doğal kaynakların bileşimlerinin değişmesi, 

tarım ürünlerinin kalite ve miktarlarını olumsuz etkilemektedir. Hayvansal ve bitkisel üretim 

organik bir bütün olduğundan, sonuçta insanların en önemli protein veya besin kaynakları 

çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. Ekonomik kalkınma 

düzeyinin hızı arttıkça, ülkelerin çevreye verdikleri zararlarda artış gözlenmektedir (Stern D, 

1998). Günümüzde çevre kirliliğin artması ve tarımın sürdürülebilirliğinin risk altında olması 

nedeniyle birçok araştırmacı ve çiftçi tarafından yeni trend olan yenileyici organik tarımı 

benimsenmektedir. 

Yenileyici organik tarım çevresel, sosyal, ekonomik ve sağlık açısından tarım 

yenilikleri üzerinde sürekliliği teşvik eden holistik bir tarım sistemi yaklaşımıdır. Yenileyici 

organik tarım kullanılan kaynakları tüketmek ya da tahrip etmekten ziyade kullandığı 

kaynakları iyileştiren bir tarım olarak görülmektedir. Yenileyici organik tarım sürdürülebilir 

tarımı desteklemesiyle ekosistemin doğal eğilimini göz ardı eden diğer tarım tiplerinden 

ayrılmaktadır (Rodale Institute, 2014). Bu tip bir tarım tüm dünyada besin ihtiyacı endişesi 

duyan çiftçiler tarafından uygulanan agroekolojik uygulamalar ile örtüşmektedir (Martinez-

Alier, J. 2011; Shiva, V. 2010) Organik, yenileyici ve agroekolojiksel sistemleri uygulayan 

bir tarım toprak organik karbon stoklarını arttırabilir, sera gazı emisyonunu azaltabilir 

(Gattinger, A. ve ark, 2012), verimliliği sürdürebilir (De Ponti, T. ve ark., 2012; Pimentel, D. 

ve ark, 2005) su döngüsünü ve bitki su alımını iyileştirebilir (Lotter, D. W., 2003), 

biyoçeşitliliği ve ekosistemin korunmasını garanti altına alabilir (Lotter, D. W., 2003; 

Crowder, D. W. ve ark, 2010).  Ayrıca yenileyici organik tarım uygulamalarının iklim 

değişikliğine çözüm olabileceği düşünülmektedir (Lal, R. ve ark, 2007; Skinner, C. ve ark, 

2014). 

 

SONUÇ 

Günümüzde dünya nüfusunun 2025 yılında 8 milyarı aşması beklenmekte ve dünya 

nüfusunun beslenmesi gerçekten ise çözülmesi birçok faktöre bağlı önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünya üzerindeki ekilebilir alanları artırmanın pek de mümkün 

olmadığı ve tarımsal üretimde kullanılabilecek su kaynaklarının da hızla azalmakta olduğu 

düşünüldüğünde, artan nüfusu besleyecek miktarda üretim için birim alandan alınan ürün 

miktarının artırılması gerekmektedir. Tarımda ürün miktarının arttırılmasının yanı sıra 

sürdürülebilirliğin de sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sonuç olarak; gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak ve onları tehlikeye 

atmadan gereksinimlerini karşılayan bir toplum yaratmak açısından sürdürülebilir ve 

yenileyici organik tarım son derece önemlidir. Toprak ve su kaynaklarının korunması, doğal 

kaynakların korunması, erozyon ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarımda uygun 

yetiştirme tekniklerinin kullanılarak tarımsal arazilerimizin verimliliğinin arttırılması ve son 

yıllarda önemini gittikçe arttıran yenileyici organik tarım, sürdürülebilir yaşam ve 

sürdürülebilir bir tarım için önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN BİTKİ KORUMA AMACIYLA 

ORGANİK TARIMDA DEĞERLENDİRME İMKANLARI 

 
Aysel ÖZCANˡ, Muhammed İkbal ÇATALˡ, Yusuf ŞAVŞATLIˡ, Fatih SEYİSˡ 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Pazar/Rize 

Özet 

Tüketici ve üreticilerin sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir tarıma yönelik beklentileri özellikle 

gelişmiş ülkelerde organik tarım alanlarının artmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu süreçte, pestisitlerin tarımda 

bilinçsizce kullanımının insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri sentetik pestisitlerden alternatif bitki 

koruma ürünlerine doğru yeni arayışlara yol açmıştır. Tıp ve ilaç sanayinin yanısıra, gıda ve kozmetik sanayinde 

çok yönlü kullanım alanı bulan tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılar ile mücadelede de önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen azadirachtin, nikotin, pyrethrum, rotenone, 

allethrin, sabadilla ve ryania gibi bitkisel kökenli ilaçlar ile Pyrethrum, Artemisia, Mentha, Thymus, Salvia, 

Origanum, Ocimum, Urtica, Melissa türlerinden elde edilen uçucu yağ ve ekstraklar organik tarımda zararlılara 

karşı mücadele amaçlı kullanılabilmektedir.  

Yabancı ot kontrolünde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ürettiği sekonder metabolitlerin allelopatik 

etkilerinden faydalanılabilmektedir. Bununla birlikte, günümüzde, bu sekonder bileşiklerin repellent (itici), 

deterrent (yumurtlamayı önleyici) ve antifeedant (yemeyi engelleyici) özellikleri organik tarım açısından avantaj 

olarak görülmektedir. Bu derlemede tıbbi ve aromatik bitkilerin bitki koruma açısından organik tarıma olan olası 

katkıları üzerinde durulmuş ve değerlendirme imkanları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Allelopati, Organik tarım, Repellent, Tıbbi bitkiler 

THE EVALUATION POSSIBILITIES OF MEDICINAL AND 

AROMATIC PLANTS FOR PLANT PROTECTION IN ORGANIC  

FARMING 

 
Abstract 

Expectation of consumer and growers on sustainable agriculture and living has contributed to an 

increase in organic farming especially in developed countries. In this process, the negative effects of 

unconsciously use of synthetic pesticides on human health and environment, results in searching alternative plant 

protection products. Medicinal and aromatic plants are not only used in medicinal pharmaceutical and cosmetic 

industries they also have significant potential to fight against diseases and pests. Some medicinal and aromatic 

plants such as nicotine, pyrethrum rotenone, azadirachtin, allethrin, sabadilla and ryaniaderived from plant-based 

drugs and some extracted from Pyrethum, Artemisia, Mentha, Thymus, Salvia, Origanum, Ocimum, Urtica, 

Melissa can be used to fight against pests in agriculture. 

In weed control, it can also be taken the advantage of the allelopethic effects of medicinal and aromatic 

plants which produce secondary metabolites. In addition, today, repellent, deterrant and antifeedant properties of 

these secondary compounds have potential in organic farming. This study develops a literatüre review on 

possible contribution of medicinal and aromatic plants to organic farming in terms of crop protection and how 

they can be evaluated. 

Key words: Allelopaty, Organic farming, Repellent, Medicinal plants 

GİRİŞ 

Ülkemiz zengin florasıyla (Belirli bir bölge veya ülkede yetişen bitki çeşidi) çok 

sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de doğal florada bulunan bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı, gıda, çay, baharat, 

boya,  insektisit, hayvan hastalıklarının tedavisi, reçine, zamk, uçucu sabit yağlarından 

faydalanma, meşrubat ve kozmetik sanayinde kullanımı uzun yıllardan beri süregelen 

geleneksel kültürel zenginliğimizin bir parçası olmuştur (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve 

hastalıkların iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Aynı 
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zamanda besin takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede faydalanılmaktadır. 

Parfüm, vücut bakım ürünleri olarak parfümeri ve kozmetikte kullanılmasının yanı sıra, 

parlatıcılar ve böcek ilaçları olarak sanayinin farklı kollarında geniş bir kullanım alanı 

bulmaktadır. Bu bitkilerin drog denilen kurutulmuş, belirli ölçüde hazırlanmış bitki 

kısımlarından (kök, kök-sap, yumru, gövde veya odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, 

tohum ve herba) yararlanılmaktadır (BAKA, 2012). 

Tarımsal üretimde, ekonomik ve ekolojik nedenlerden dolayı kimyasal ilaçların 

kullanımını azaltmak bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sentetik ilaçların 

geliştirilmesinden önce bazı bitki türleri (Chrysantheum cinerariaefolium ve Nicotiana gibi) 

zirai mücadelede kullanılmıştır. Sentetik bileşiklerin yaygınlaşması bitkilerin bu alanda 

kullanımını azaltmış ve bu konudaki çalışmaları durdurmuştur. Son yıllarda kimyasal 

bileşiklerin meydana getirdiği sorunlar, zirai mücadelede bitkisel maddeleri ve biyolojik 

mücadeleyi gündeme getirmiştir. Bitkilerde bulunan sekonder bileşiklerin (uçucu yağlar, 

alkaloitler, glikozitler vb.) ilaç hammaddeleri olarak kullanımlarının yanında, zararlılara karşı 

da etkili oldukları saptanmıştır (Yılmaz ve Telci, 1997). 

Bu derlemede, tıbbi ve aromatik bitki kökenli bileşenlerin organik tarım alanlarında 

kullanılabilirliği irdelenmiştir. 

 

KAYNAK ARAŞTIRMASI 

Yapılan literatür çalışmasında, neem ağacı, kişniş, datura, çörekotu, rezene, anason, 

çemen, soğan, sarımsak, kimyon, kekik, fesleğen, biber, pireotu , nane, okaliptüs, kolza, tütün, 

ısırgan otu gibi  bitkilerin tarım alanlarında repellent, deterrent, allelopatik etkileri ile 

insektisit, fungusit, herbisit, nematosit ve mollusit olarak kullanımı araştırılmıştır. 

 

İnsektisit Olarak Kullanımı   

 Tıbbi ve aromatik bitki grubunda değerlendirilen bitkilerin birçoğundan elde edilen 

bileşenler farklı etki mekanizması ile insektisit amaçlı kullanılmaktadır. 

 Bitkisel kökenli insektisit olarak üzerinde en çok çalışmalar yapılan bitki Azadirachta 

indica’ dır. Bu bitkinin yaprak veya kabuklarının kurutulmasıyla toz halinde, meyve veya 

tohumdan ekstrakt elde edilerek tohum veya tohum kabuğundan elde edilen yağ gibi çeşitli 

şekillerde zararlılarla mücadelede kullanılır. İlk olarak 1978 yılında yaprakları ezilerek lahana 

bitkisine uygulanmış ve lahana böceğinin olmadığı görülmüştür. Tropik ve subtropik 

bölgelerde yaşayan 200’ den fazla ısırıcı böcek türüne etkili olduğu tesbit edilmiştir. 

Yararlılara ve sıcakkanlılara toksik etkisi bulunmamaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına 

göre Azadirachtin’in böceklere; uzaklaştırıcı, beslenmeyi engelleyici, doğurganlığı azaltıcı, 

kısırlaştırıcı, öldürücü, yumurta bırakmayı önleyici gibi etkileri saptanmıştır. Gelişme ve 

büyümeyi aksatıcı gibi çok sayıda etkileri vardır. Ve bu etkilerin Orthoptera, Homoptera, 

Heteroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera ve Hymenoptera takımına bağlı bir çok türde 

gözlenmiştir. Azadirachtin ülkemizde domateste yaprak bitine karşı Neem Azal ticari adıyla 

ruhsat almıştır (Önen, 2013; Güncan ve Durmuşoğlu, 2004). 

 Chrysanthemum cinerariaefolium’un çiçeklerinden elde edilen pyrethrum mevcut 

insektisitlerin içinde en eski ve en güvenilir olup halen geniş alanlarda kullanılan tek bitkisel 

kökenli insektisittir. Isırıcı ve emici böceklere karşı insektisit etkilidir. Daha çok depolanmış 

ürün ve ev zararlılarına karşı kullanılmaktadır (Önen, 2013). 
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 Yılmaz ve Telci (1997) bazı tıbbi bitkilerin patates böceği ile mücadelede 

kullanılabilmesi üzerine yapmış oldukları araştırmada; patates parsellerinin etrafına kişniş, 

datura, çörekotu, rezene, anason ve çemen bitkilerini ekmiş ve sonuç olarak, bu bitkilerin 

patates böceğine karşı kaçırıcı özellikleri nedeniyle olumsuz etkilerinin olduğu ve böcek 

sayılarını azalttıklarını belirlemişlerdir. İncelenen bitkiler içerisinde kişniş en iyi sonucu 

vermiştir. 

 Labiatae familyasına ait bitkilerin alkol ekstraktları ve uçucu yağlarının Plutella 

xylostella dişilerinin yumurta koymasına ve yemesine karşı kaçırıcı etkilerinin araştırıldığı bir 

çalışmada; Salvia ve Thymus’un uçucu yağlarının lahana bitkisi yaprakları üzerinde yumurta 

sayısını azalttığı tespit edilmiştir (Dover, 1985). 

 Pireotundan elde edilen piretrin iyi bir böcek ve haşerat öldürücüsüdür. Tarımda; 

sebzecilikte, meyvecilikte ve çiçekçilikte, toz, u.l.v. ve emülsiyon edilebilir konsantreler 

olarak kullanılmaktadır (Yılmaz, 1984). 

 Nicotiana tabacum bitkisinden elde edilen nicotin, böceğe genellikle gaz şeklinde 

trake sistemi yoluyla girmekte ve böceklerin merkezi sinir sistemindeki asıl uyarıcı sinir 

iletimini sağlayan asetilkolin gibi davranmaktadır. Sinaptik hücreden asetilkolin salınımından 

sonra, nicotinik asetilkolin alıcılarına bağlanarak, katyon kanallarının çalışmasını sağlar. 

Böylece alıcının normal işlevini bozarak böceğin önce felcine daha sonra da ölümüne neden 

olmaktadır. Ayrıca kontakt ve mide zehiri şeklinde de etki göstermektedir (Ujvary, 1999).  

 Copping (2001), sarımsak ekstraktının fitofag böceler için genel bir uzaklaştırıcı 

olarak etki gösterdiği, bahçe ve sera bitkilerinde kullanılabileceğini belirtmektedir. Sarımsak 

zararlı bitkiye gelmeden önce kullanılmalıdır, aksi takdirde zararlı bitkiyle beslendikten sonra 

uzaklaştırıcı etkisi yeterli olmamaktadır. Herhangi bir bitkisel yağ ile imalatçının önerilerine 

göre seyreltilerek bitkiye yoğun miktarlarda uygulanması etkiyi istenen seviyeye 

getirmektedir. Büyüme sezonunun erken dönemlerinde uygulamaya başlamak ve uygulamayı 

her 10 günde bir tekrarlamak bu etkiyi sürekli bir hale getirmektedir. 

 Varun ve ark., (1990) yaptıkları bir çalışmada, şeker kamışında Scirpophaya 

exceptalis’in zararını azaltmak amacıyla şeker kamışı (Saccharum officinarum) ile kişniş 

(Coriandrum sativum),soğan (Allium cepa), çemen (Trigonella foenum graecum), sarımsak 

(Allium sativum), rezene (Foeniculum vulgare), mısır kimyonu (Carum optium), çörekotu 

(Nigella sativa) beraber ekilerek, şeker kamışı saplarında görülen böcek oranı yalın ekilen 

parsellerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, kontrol parsellerindeki bitkilerin 

%14.66’sında S. exceptalis’e rastlanırken, aromatik bitkiler ekilen parsellerde bu oran daha 

düşük olmuştur. Zararlı oranı mısır kimyonunda % 4.81, sarımsakta % 6.08, çörekotu ve 

rezenede % 7.20, çemende % 8.1, kişnişte %8.39 olarak bulunmuştur. 

 

Herbisit Olarak Kullanımı  

 Kimyasal herbisitlerin kullanımı zamanla bunlara karşı dayanıklı ırkların ortaya 

çıkmasına neden olmuş, adeta doğal flora güçlü bir savunma sistemi geliştirmeye başlamıştır. 

Organik tarımın kimyasallara karşı olumsuz yaklaşımı doğal herbisit arayışlarını ve 

çalışmalarını yoğunlaşmıştır. Çeşitli tıbbi aromatik bitkiler keskin koku, uçucu yağ ekstrakları 

sayesinde bazı yabancı otlarla mücadelede etkin rol oynamaktadırlar (Bahtiyarca Bağdat ve 

Karık, 2006). 
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 Allelopati; bitkilerin salgıladıkları bir takım kimyasal maddeler ile diğer bitkilerin 

çimlenmesi, fide gelişimi veya büyümesi v.b. üzerine etki etmesi olarak tanımlanabilir. 

Bitkilerin ortama salgıladıkları bu kimyasallar allelokimyasallar olarak nitelendirilir. 

Allelopatik etkiye sahip bu kimyasallar bitkinin tüm organlarından (yaprak, gövde, kök-

rizom, çiçek, meyve veya tohumlar) üretilebilen sekonder (ikincil) bileşiklerdir. Bitkiler 

tarafından üretilen bu sekonder bileşikler; toksik gazlar, organik asit ve aldehitler, aromatik 

asitler, doymamış basit laktonlar, kumarinler, guinonlar, flavanoidler, tanenler, alkoloidler, 

terpeneoidler, steroidler ve diğerleri olmak üzere 11 sınıfta toplanmışlardır. Bu kimyasallar 

bitki dokularından; buharlaşma, yıkanma, kök salgıları ve parçalanma sonucu çevreye 

salınmaktadır (Önen, 2013). Allelopatiyle ilgili yapılan ve uygulamaya aktarılabilen 

çalışmaların en güzel örneklerinden biri Çukurova’da yapılan ve pamuğun çok önemli bir 

yabancı otu olan kanyaşın (Sorghum halepense L. Pers.) mücadelesinde antep turpunun 

(Raphanus sativus L.) kullanılabileceğini ortaya koyan bir çalışmadır (Uygur ve ark.,1991). 

Bu çalışma sonucunda Çukurova‘daki pamuk üreticilerinin bir kısmı, pamuktan önce 

tarlalarına antep turpu ekerek bunu daha sonra toprağa karıştırmakta ve böylece tarlalarında 

kanyaşın çıkışını büyük oranda engellemektedirler. 

Önen 2003, uçucu yağların farklı bitkilerin çimlenme ve fide gelişimine olan inhibitor 

etkisini  araştırmak amacıyla Tokat yöresinden topladığı 5 farklı türün [Artemisia vulgaris L. 

(pelin), Mentha spicata L. subsp. Spicata (bahçe nanesi), Ocimum basilicum L. (reyhan), 

Salvia officinalis L.(tıbbi adaçayı) ve Thymbra spicata L. subsp. Spicata (karabaşkekik)] 

ekstrakt ve uçucu yağlarını incelemiştir. Elde ettiği uçucu yağların bioherbisidal etkisini petri 

kaplarında pelin (A. vulgaris L.), domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.), yonca (Medicago 

sativa L.) ve İngiliz çimi (Lolium perenne L.) tohumlarına karşı 5 farklı konsantrasyonda test 

etmiştir. Denemede kullanılan tüm uçucu yağlar test bitkilerine ait tohumların çimlenmesi ve 

fide gelişimi üzerinde yüksek oranda engelleyici etkide bulunmuşlardır. Uçucu yağ 

miktarındaki artışa bağlı olarak çimlenme ve fide gelişimine olan olumsuz etki de artmıştır. T. 

spicata ve M. spicata uçucu yağları tohumların çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine en yüksek 

düzeyde engelleyici etki gösterirken, S. officinalis uçucu yağının engelleyici etkisi en düşük 

düzeyde bulunmuştur. Ancak, S. officinalis uçucu yağı diğer uçucu yağ uygulamalarından 

farklı olarak fidelerde kısalma yanında kalınlaşmaya da neden olmuştur. A. vulgaris uçucu 

yağı uygulamalarında da benzer semptonlar saptanmıştır. Uçucu yağların engelleyici 

etkilerinde test bitkilerine göre de farklılıklar belirlenmiştir. Diğer bitkilerle 

karşılaştırıldığında ingiliz çimi kullanılan uçucu yağlara daha hassas, pıtrak ise daha dirençli 

olarak bulunmuştur. 

 Qasem ve Hassan (2003), 15 familyadan 20 tıbbi bitki türünün Malva sylvestris 

(ebegümeci) ve Portulaca oleracea (semizotu)’na herbisidal etkisini araştırmışlardır. Alhagi 

maurorum, Capparis spinosa (kebere), Citrullus colocynthis (acıkarpuz), Lavandula 

officinalis [L. angustifolia] (İngiliz lavantası), Origanum syriacum, Rhus coriaria (sumak), 

Ricinus communis (hintyağı), Rosmarinus officinalis (biberiye) ve Teucrium polium (acı 

yavşan) her iki yabancı ot türüne karşı hayli etkili bulunmuşlardır. Kök, yaprak ve gövde 

ekstraktlarının her biri her iki türün çimlenme ve fide oluşumlarını önlemiş, ekstrakt 

konsantrasyonu arttıkça etki de artmıştır.  
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Hastalıklara Karşı Kullanımı  

 Tütün (Nicotiana tabacum L.)’de görülen yalancı orabanş hastalığına karşı Öden, 

Demirci ve Zorba (2004)’nın yapmış olduğu çalışmada, hastalığa karşı organik formdaki 

fermente olmuş at ve koyun gübresi yanında, yeşil gübre olarak bakla ve ısırgan otu (Urtica 

dioica L.) ekstraktları denenmiştir. Çalışmaların ilk aşamasında kontrolde hastalık %38,00 

olarak gözlenirken, ısırgan ekstraktı uygulamasında bu değer sadece %08,32 oranında tespit 

edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise kontroldeki hastalık %63,75 düzeyinde 

gerçekleşirken, ısırgan ekstraktı uygulamasında bu değer %37,09 olarak saptanmıştır. Böylece 

ısırgan otu ekstraktının bu hastalığın kontrolünde etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. 

 Nas 2004, tanence zengin bazı doğal içeceklerin iki önemli bitki hastalık etmeni, 

Erwinia amylovora ve Curtobacterium flaccumfaciensis subsp. poinsettiae, üzerindeki 

antibakteriyal aktivitelerini araştırmıştır. Siyah çay, yeşil çay ve tannic asit, Erwinia 

amylovora ve Curtobacterium flaccumfaciensis subsp. poinsettiae'nın çoğalmalarını 

engellemiştir. Kahve ve kakaonun bakteri kütürlerinin büyümesi üzerinde engelleyici 

herhangi bir etkisi görülmemiştir. Siyah çay ile muamele edilen Erwinia amylovora ve tannic 

asit ile muamele edilen Curtobacterium flaccumfaciensis subsp. poinsettiae' nın koloni 

oluşturan ünite sayısı, kontrolün koloni oluşturan ünite sayısından daha düşük bulunmuştur. 

Bulgular çay ekstraktının bazı önemli bitki hastalıklarına karşı etkili bir potansiyel kimyasal 

olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, sentetik pestisitlerin yerine çay ekstraktının 

kullanılmasının organik yetiştirilen ürün talebini karşılamada önemli bir rol oynayabileceği ve 

sentetik kimyasal kullanımının sebep olduğu bazı çevresel problemleri ortadan kaldırabileceği 

sonucuna varmıştır. 

 Gül yağının Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ‘ya karşı engelleyici etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Kekik yağı toprak sterilantı olarak nematod ve toprak kökenli  

patıojenlere karşı etkili bulunmuştur. Susam yağının sinerjistik etkisinden yararlanılarak bazı 

yararlı mikroorganizmaların etkileri arttırılabilir. Eqisetum arvense (At kuyruğu), Allium 

sativum (Sarımsak), Allium cepa (Soğan) ve Armoracia rusticana (Yaban turpu) bitki 

ekstrakları domates, hıyar, gül, çilek, meyve ağaçları ve üzümsü meyvelerde fungal 

hastalıklar için kullanılabilirlikleri belirtilmesine karşın hastalık kontrolündeki tam 

güvenilirlikleri henüz ispatlanmamıştır. 

  

SONUÇ 

Araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere bakıldığında, tıbbi ve aromatik 

bitkilerdeki uçucu yağ ve ekstraktlarda bulunan fenolik bileşikler organik tarımda; yabancı ot 

kontrolünde, doğal herbisit ve insektisir olarak kullanılabilmektedir. Zararlı böcek ve 

larvalarına karşı ve hastalıklarla mücadelede ekstrakt ve uçucu yağların olumlu etkilerinin yer 

aldığı birçok literatüre rastlamak mümkündür. Allelopatik etkiye sahip olanlar topraktaki 

yabancı ot tohumlarının çimlenme ve gelişimlerini önleyerek onların kontrol ve baskı altına 

alınmalarında etkili olabilmektedir. Sonuç olarak; sentetik ilaç kullanımının yaygınlaşması ile 

birlikte artan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve organik tarım alanlarında hastalık ve 

zararlılarla mücadeleyi etkin kılmak amacıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımının yaygın 

hale getirilebileceği kanısına varılmıştır. 
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ORGANİK MUCİZE: LEONARDİT 

 
Banu KADIOĞLU

1
 

1
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak Su Yerleşkesi, Türkiye 

Özet 

Dünyada hızlı nüfus artışı ve yoğun kimyasal gübre ve pestisit kullanımı sonucu tarımsal üretimde artış 

sağlanmış fakat doğal denge ve insan sağlığının da buna paralel bir hızla bozulduğu görülmüştür. Zararlıları 

öldürmek için toprağa atılan pestisitler ve verimi artırmak için kullanılan yoğun kimyasal gübreler sadece 

zararlıları değil aynı zamanda çevreyi ve mikroorganizmaları da etkilemektedir. Bu derleme ile bu ve bunun gibi 

sebeplerden dolayı toprağa ve çevreye zarar vermeyen organik düzenleyici olarak kullanılabilen leonardit 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Leonardit, organik, toprak, gübre, pestisit  

ORGANIC MIRACLE: LEONARDITE 

 
Abstract 

As a result of increasing population and intense use of fertilizers and pesticides in the world the 

agricultural production increased. However, the natural balance and human health deteriorated correspondingly. 

The pesticides added to the earth to kill the pests and the intense chemical fertilizers to increase the yield affects 

not only the pests but the environment and the microorganisms as well. With this composition, the organic 

regulator leonardite that does not harm the soil and environment to cope with described problems. 

Key words: Leonardite, organic, soil, fertilizer, pesticide 

GİRİŞ 

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan 

ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini göstermeye başlamıştır. Son yıllarda 

tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kimyasal gübre ve tarımsal 

savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi 

yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik 

Tarım uygulamaları geliştirilmiştir. 

Organik tarımda 22.04.2003 tarih ve 25087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicileri ve Mikrobiyal 

Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik” ile 

organik gübrelerle ilgili getirilen düzenleme ile organik gübre konusundaki sorunlar ortadan 

kaldırılmış ve aynı zamanda tarımda kullanılacak leonardit madeninin en az %40 oranında 

hümik asitler içermesini de  şart koşmuştur (İstanbulluoğlu 2012, Ataseven ve ark, 2008). 

Leonardit bir gübre değil, toprak düzenleyicisidir ve bitkiler için biyolojik çözücü ve 

biyolojik alıcı olarak görev yapar. Diğer organik ürünlerle karşılaştırıldığında Leonardit 

özellikle bitki gelişimini güçlendirip hızlandırır ve toprağın verimliğini arttırır. Leonardit’in 

bir başka avantajı ise uzun süre etkili olmasıdır. Çünkü hayvan gübresi, kompost yada torf 

gibi çabuk parçalanıp yok olmamaktadır. Leonardit tamamiyle ayrışmıştır ve bu nedenle 

bitkilerle topraktaki azot gibi besinler için rekabet içine girmez. Tam ayrışmamış kompost 

gibi maddeler için geçerli olmayan bu durumda, topraktaki organik maddeler 

mikroorganizmalar yoluyla hızla tüketilir ve humus formasyonu oluşmadan tamamiyle 

mineralize olur (Anonim 2015, Demir, 2012 ). 

Leonardit (Humat, Organik Humat, Humalit veya Humus), yüksek oranda Humik 

Asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren,kömür düzeyine ulaşmamış 
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tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki ve hayvan 

kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden 

tabiatta nadir olarak bulunur ve kalitesi bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. İçerdiği yüksek 

oranda humik asitlerden dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir. Leonardit humik ve 

fulvik asitlerden oluşmaktadır. Humik Asit: pH’sı 2’den küçük olan asidik özellikteki sularda 

çözünmeyen daha yüksek pH derecelerindeki suda veya alkalik özellikteki çözeltilerde 

çözünen, moleküler ağırlığı fazla olup uzun zincir molekül yapıda olan koyu kahverengi ile 

siyah renkli asittir. Fulvik Asit:ise bütün pH derecelerindeki (asidik veya bazik) suda veya 

çözeltilerde çözünebilen, moleküler ağırlığı düşük olup, kısa zincir molekül yapısında olan 

açık sarı ile sarı-kahverengi renkli asittir (İstanbulluoğlu, 2012; Anonim, 2015;Soyergin, 

2003). 

 

Hümik Maddelerin Toprağın Tekstürel Yapısına Etkisi ve Faydaları 

Kumlu topraklar makro gözenekli bir yapıda olup bu tip topraklarda besinler aşağı 

doğru kolayca ilerler ve üretici için ekonomik kayıplara neden olur.  Organik maddeler yani 

humatlar toprağın besin maddelerini tutmasını ve bitkinin bunlardan daha rahat 

faydalanmasını sağlar. Hümik maddelerin etrafı negatif yüklüdür ve uygulanan gübrelerdeki 

besin maddelerini ve aynı zamanda suyun tutulmasını sağlarlar. Killi topraklar ise mikro 

gözeneklidir ve bu tipteki topraklar soğuk ve nemli hava koşullarında suyu tutar, sıcak 

havalarda ise büzülür ve küçülürler. Her iki koşulda bitki gelişimi için uygun değildir. Toprak 

kurumaya başladığı zaman su molekülleri kil parçalarının arasından uzaklaşır. Suyun bu 

hareketi kil parçalarının bir birlerine çok yaklaşmasına, hacimlerinin küçülmesine ve yüzeyde 

çatlamalara neden olur. Yüzeyde görülen çatlamalar organik madde eksikliği olan killi 

toprakların ortak özelliğidir. Bu tip topraklara hümik madde eklenmesi toprak yapısını 

iyileştirmektedir. Hümik asit kil parçalarının arasına girerek kuru ve sıcak havalarda sıkı bir 

şekilde birleşmelerini ve yapışmalarını engellemektedirler. Büyük hümik asit molekülleri kil 

parçalarını ayrı ayrı tutabilmekte ve bunun sonucunda su ve besin maddeleri kolaylıkla bu 

alanlara yerleşebilmektedir (Anonim 2015). 

Humik asitler, toprağın yapısını düzeltir, toprağın havalanma özelliğini arttırır, 

köklerin daha iyi havalanmasını sağlar, toprağın su tutma kapasitesini arttırır (kendi 

ağırlığının 20 katı fazla ağırlıktaki suyu tutabilme yeteneği vardır). Toprağın rengini 

koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisinin emilmesini sağlar, asidik ve bazik özelliklerdeki 

toprakları nötralize eder, fazla tuzluluğu ve fazla kireçliliği gidererek toprağın pH' sını 

düzenler, suda çözünebilir inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve bitkinin ihtiyacı 

oldukça bunları serbest bırakır. toprağın katyon değişim kapasitesini en yüksek seviyeye 

çıkartır, şelatlama özelliğine sahiptir. Bitki gelişimi için gerekli olan mineraller (iz mineraller 

de dâhil) ve organik maddelerce zengindir, toprakta mevcut olan kurşun, cıva, kadmiyum ve 

diğer zararlı ve radyoaktif elementlerin, endüstriyel atıkların, zehirlerin ve çevre için zararlı 

kimyasal maddelerin (ilaçlamadan gelenler de dahil) çözünebilir durumdan çözünemez 

duruma geçmelerini sağlar, hücre bölünmesini hızlandırır, saçak kök oluşumunu teşvik eder, 

tohumda çimlenmeyi hızlandırır. Yararlı toprak mikroorganizmalarının gelişmeleri ve 

çoğalmaları üzerinde uyarıcı etki yapar. Bunların topraktaki miktarını ve aktivitelerini arttırır, 

bitkinin soğuğa, sıcağa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını arttırır. Böcek ve hastalıklara 
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karşı direncini çoğaltır. Meyvelerde (üründe) hücre duvarları kalınlığının artmasını sağlar 

(İstanbulluoğlu, 2012; Anonim, 2015; Demir, 2012).  

 

Leonardit’in Tarımda Kullanımı  

Dünya’da ve Türkiye’de leonardit madeninin yıllık üretimi ve yıllık kullanımı ile ilgili 

güvenilir istatistiki bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, üretilen leonarditin çok büyük kısmının 

tarımda, organik toprak düzenleyicisi olarak, kullanıldığı bilinmektedir. Leonardit, organik 

toprak kondisyonlayıcısı olarak,  humik asit konsantresi (humat) üretiminde ana hammadde 

olarak,  toprağın ıslah edilmesinde sanayi artıklarının kirlettiği toprağın ve bunların 

oluşturduğu bataklıkların tümüyle temizlenmesinde ve buralardaki kötü kokuların 

giderilmesinde ve zengin organik kolloidal mineraller içermesi nedeniyle hayvan yemi katkı 

maddesi olarak yaygın olarak tarımda kullanılmaktadır. (İstanbulluoğlu, 2012; Anonim, 

2015). 

Leonardit’in tarımda kullanımı katı (granül ya da Pelet) veya Leonardit’in 

ekstraksiyonu ile elde edilen humatları (sıvı veya toz)şeklinde olmaktadır. Katı (Granül veya 

Pelet ) leonardit, gerekli işlemlerden geçirildikten sonra toprağın, bitkinin ve Leonardit’in türü 

ve özelliklerine göre değişen oranlarda toprakla karıştırılarak, humat olarak (sıvı veya toz ) 

kullanılan leonardit ise sıvı humik asit ya da toz halinde kullanılmaktadır. (İstanbulluoğlu, 

2012; Anonim 2015). 

Sıvı yada toz humik asitler (Toz humatlar suda tamamen eriyebilme özelliğine sahiptir 

) sulama suyuna karıştırılarak kullanılacağı gibi, yapraktan da uygulanabilir. Katı Leonardit ( 

granül yada pelet ) veya hamutları ( sıvı yada toz) tarımda tek başına kullanılacağı gibi doğal 

veya kimyevi gübreler ile (NPK) karıştırılarak da kullanılırlar.Leonardit ve Leonardit’ten elde 

edilen humik asitler bütün Dünya ülkelerince kabul edilmiş olan Organik (Ekolojik) tarıma 

tam uygunluk sertifikasına da sahiptir. Gelişmiş ülkelerin tarımda kimyasal gübre ve ilaç 

kullanımına getirdikleri sınırlamalar ve yasakların yanı sıra organik tarım ürünlerine olan 

talep artışları da Leonardit kullanımının hızla yaygınlaşmasında önemli bir etken 

olmaktadır. (İstanbulluoğlu, 2012; Anonim, 2015; Demir, 2012). 

 

Leonardit''in Tarımda Sağladığı Verim Artışı ile İlgili Kaynak Araştırması 

Tekirdağ koşullarında, katı halde işlenmiş doğal leonardit uygulamasının bazı fiğ 

türlerinin ot verimi ve otun besleme değerine etkisini araştırıldığı çalışmada adi fiğ, macar fiği 

ve koca fiğe 75 kg/da katı halde işlenmiş doğal leonardit uygulanmasıyla en yüksek ot 

verimleri belirlenmiştir (Orak ve ark., 2008). 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yapılan bir çalışmada 

kimyasal gübre, ahır gübresi, zeolit ve leonarditin adi fiğ (Vicia sativa L.)’de ot ve tohum 

verimi ile bazı özelliklere etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kimyasal 

gübrenin organik gübre ve bazı toprak düzenleyicilerle birlikte uygulanması fiğde verim ve 

bazı özellikleri önemli derecede etkilemiştir. En yüksek verimler kimyasal gübre + organik 

gübre uygulamalarından elde edilmiştir (Gül., 2008). 

2008 yılında leonardit’in mısır bitkisinin verimi üzerine etkilerini incelemek amacıyla 

Sakarya bölge arazisini temsil edebilecek çiftçi arazisinde bir çalışma yürütmüştür. Deneme 

konuları sırasıyla a- gübresiz, b- 22 Kg N/da + 8 kg P2O5 + 50 kg leonardit (üst gübre), c- 50 

kg leonardit (alt gübre) + 50 kg leonardit (Üst gübre), d- 22 kg N/da + 8 kg P2O5, e- 50 kg 
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leonardit (alt gübre) + 22 kg N/da + 8 kg P2O5’dir. Yapılan değerlendirmelere göre en iyi 

sonuçlar b ve e uygulamalarından elde edilmiştir (Duman ve ark., 2008). 

“Sırık fasulye verimi ve bazı toprak özellikleri üzerine leonardit uygulamalarının 

etkileri” adlı çalışmada azotlu ve fosforlu gübre miktarlarıyla leonardit uygulamalarının 

etkilerini GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde araştırmışlardır. Deneme konuları; T1- 

kontrol: 13 kg N/da + 10 Kg P2O5 /da, T2-13 kg N/da + 10 Kg P2O5 /da + 1 ton leonardit, 

T3-13 kg N/da + 10 Kg P2O5 /da +2 ton leonardit, T4- 6.5 kg N/da + 5 Kg P2O5 /da + 1 ton 

leonardit, T5- - 6.5 kg N/da + 5 Kg P2O5 /da + 2 ton leonarditdir. Çalışma sonucunda 

leonardit uygulamasının toprakların EC, pH ve kireç içerikleri üzerine etkisi görülmemiştir. 

Leonardit uygulaması kontrol uygulamasına göre toprakların organik madde, azot ve fosfor 

içeriğini artırmıştır. Fasulye verimi T2 konusunda en yüksek değeri göstermiştir. Özkan 

(2007), tarafından bildirildiğine göre, hümik asitler toprakta, hayvan gübresinde, torf 

yataklarında, linyitte ve leonarditte bulunur. En önemli kaynak leonardit’dir (Ece ve ark., 

2007). 

Özkan (2007) ve Jackson (1994), araştırmalarında en iyi hümik madde kaynağının 

leonardit olduğunu belirtmektedirler. 70 milyon yıl süren bir hümik asit dönüşüm sürecinin 

sonucu olan bu kaynak, yüksek katyon değişim kapasitesine sahiptir. Leonardit kaynaklı 

hümik asitler uzun süre etki gösterirler. Azot gibi besin maddeleri ile rekabete girmezler. 

Doğal bir ürün olan leonardit kaynaklı hümik asitler organik tarımda da güvenle 

kullanılmaktadır.  

“Allüviyal materyaller üzerinde oluşan topraklarda yetiştirilen mısır bitkisinin (Zea 

mays L.) verim ve besin içeriği üzerine organik ve mineral gübre uygulamalarının etkisi” adlı 

çalışma sonucunda, bitki boyu, bitki ağırlığı ve kuru madde oranındaki en yüksek artışlar 

leonardit 1000 kg/ha-100 kg N/ha-3 kez bakteri (L1000-N100-3) uygulamasından elde 

edilmiştir. Bu artışlar hiçbir uygulamanın olmadığı kontrol uygulamasına göre 

kıyaslandığında; bitki boyu, bitki ağırlığı ve kuru madde oranında sırasıyla yaklaşık %31, 

%40 ve %40 oranlarında bir artışa neden olduğu belirlenmiştir. Bitki besin maddeleri 

bakımından incelendiğinde, en yüksek azot ve fosfor içeriği leonarditin 1500 kg/ha uygulama 

düzeyinde elde edilmiş olup bu artışlar kontrole göre sırası ile %46 ve %7 oranında olmuştur. 

Leonardit uygulaması ile birlikte diğer makro ve mikro besin elementlerinin içeriğinde genel 

olarak bir artış saptanmıştır (Güneş ve Turan., 2007). 

“Sera Toprağına Uygulanan Leonarditin Domates Bitkisinde Ürün, Kalite Ve Mineral 

İçerikleri Üzerine Etkisi” adlı çalışma sonucunda, toprağa artan miktarlarda uygulanan 

leonarditin % 1 ve % 2 düzeylerinde, meyve ürün miktarında artışı belirlenmiştir. Domates 

bitkisinin yaprak dokusunda N, Fe, Zn, Mn içerikleri leonardit uygulamalarının artan 

uygulamalarıyla ilgili olarak artmış, meyve kalite ölçütlerinde önemli değişiklik 

belirlenmemiştir (Topcuoğlu ve Önal., 2006). 

Birleşmiş Milletler Kırsal Kalkınma Programının yaptığı bir projeye göre Çin’de 

kimyasal gübrelerin organik gübreler ile birlikte kullanımı sonucunda tarımsal ürünlerde 

%40’lık bir artış elde edilmiştir. Organik gübre kullanımı toplam girdinin yarısını meydana 

getiren Çin’de Birleşmiş Milletler tarafından IPNS konusunda bir proje yürütülmüştür. Bu 

proje kapsamında; toprak analizlerine dayalı gübreleme önerileri yapılmış, toprak serileri 

belirlenerek ilave organik gübre miktarlarını, ürün yetiştirme sistemlerini içeren toprak 
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verimlilik haritaları oluşturulmuş ve dengeli gübreleme önerilerini kolaylaştırmak ve 

geliştirmek için düzenlenmiştir (UNDP, 2002). 

 

SONUÇ  

Toprak iyileştiricilerin kullanımı organik ve geleneksel yetiştiricilikte oldukça farklılık 

göstermektedir. Organik tarım çok daha geniş bir sınırda başat olarak organik olmak üzere 

iyileştiricileri kullanmakta ve onları geleneksel tarımdan çok daha farklı bir yolla 

yönetmektedir. Organik sistemde verimin daha düşük olması sebebi ile ürün tarafından 

kaldırılan besin maddeleri miktarı geleneksel sisteme göre daha düşük olmasına rağmen 

topraktan önemli miktarda besin elementlerinin uzaklaştırılması söz konusudur. Ancak uzun 

dönem toprak verimliliği için bu elementler mutlaka yerine konmalıdır. Leonardit veya 

leonardit’ten elde edilen humik asit ile, dünyanın çok farklı bölgelerinde ve bizzat tarlada 

(veya serada ) yapılan uygulamalı testlerin sonuçlarına göre leonardit (veya humik asit) her 

türlü toprakta ve her türlü üründe, tartışmasız bir şekilde çok önemli oranlarda verim artışları 

sağlamaktadır.  
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BİOGÜBRELERİN ORGANİK TARIMDA KULLANIMI 

 
Banu KADIOĞLU

1
 

1
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak Su Yerleşkesi, Türkiye 

 

Özet 

Yoğun tarımın aşırı gübre kullanımını zorunlu kıldığı inanışı ile aşırı ve bilinçsiz gübre uygulaması 

sonunda canlı sağlığı ve çevre olumsuz etkilenmektedir. Yapılan yanlış gübre uygulamaları sonucunda 

topraklarda tuzlanma, besin elementi yetersizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması gibi sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Gübre uygulamasını minimum, bitki gelişme ve beslenmesini maksimum düzeye çıkarmak 

amacıyla rizosferden seçilmiş farklı mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bitki gelişimini teşvik eden 

rizobakteriler (PGPR) ve vasküler arbasküler mikoriza mantarları (VAM) bitki gelişimine faydalı etkileri 

nedeniyle biyolojik gübre (BG) olarak kullanılmaktadır. Biyogübreler sürdürülebilir tarım için büyük öneme 

sahiptir. Onun için bu derleme ile kimyasal gübrelemeye alternatif olabilecek çevre dostu olan biyolojik gübre 

(BG) ile ilgili genç araştırıcıların bilgilendirilmesi ve biyolojik gübre (BG)  olgusunun önemini vurgulamak 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: BG, VAM, gübre, çevre, sürdürülebilir tarım 

USE OF BIOLOGICAL FERTILIZER in ORGANIC AGRICULTURE  

 
Abstract 

 It’s necessary to use fertilizers to have high yield in agricultural production. However, due to the 

extreme end and unconscious fertilizer applications  animal health and environment are effected negatively. As a 

result of in proper fertilization some problems such as salinization of soil, imbalanced nutrients, negative charges 

in microbial activity etc. ocur. A biotechnological goal is to use different strains of selected rhizosphere 

microorganisms to minimize synthetic fertilizer application and to maximize plant growth and nutrition. Plant 

growth promoting rhizobacteria (PGPR) and Vascular Arbascular Mycorhizal (VAM) are able to exert a 

beneficial effect upon plant growth. Therefore, they are used as biofertilizers in agriculture. Bio-fertilizers (BG) 

are of great importance in sustainable agriculture. This compilation will be alternative to  BG chemical fertilizers 

and is intended to highlight the importance of the bg and to inform young researchers . 

Key words: BG, VAM, fertilizer, environment,sustainable agriculture 

GİRİŞ  

Artan nüfus ile birlikte dünya gıda arzının da artmasıyla tarımsal üretimde kullanılan 

kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki 

zararlarının artarak kendini göstermeye başlaması ile son yıllarda tüm bu olumsuz etkilerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da 

mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve 

biogübrelerin kullanılmaya başlamasıyla Ekolojik Tarım uygulamaları geliştirilmiştir. 

Organik tarım çok daha geniş bir sınırda başat olarak organik iyileştiricileri kullanır ve 

onları geleneksel tarımdan çok daha farklı bir yolla yönetir.  Organik sistemde verimin daha 

düşük olması nedeniyle ürün tarafından kaldırılan besin maddeleri miktarı geleneksel sisteme 

göre daha düşük olmasına karşın topraktan önemli miktarda besin elementlerinin 

uzaklaştırılması söz konusudur. Ancak uzun dönem toprak verimliliği için bu elementler 

mutlaka yerine konmalıdır. 

Organik sistemlerde azot rotasyonda yetiştirilen baklagiller ile karşılanır. Diğer 

elementler toprak minerallerinin ayrışmasıyla ve yağışla yenilenir. Ancak tüm bu girdilerle 

kaybolan besin elementlerinin tümünün karşılanması yeterli olamayacağından toprak 

iyileştiricilerinin kullanımına ihtiyaç vardır. Geleneksel yetiştiricilikte yetiştirilen ürünün 

ihtiyaç duyduğu toprak besin düzeylerine kısa dönemde suda eriyebilir gübre uygulamalarıyla 
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ulaşılır. Organik tarım toprak verimliliğine uzun bir zaman pesperktifinden baktığından 

yapılan uygulamalardaki besin elementleri yavaş erir formdadır. Organik toprak iyileştiricileri 

ahır gübreleri, kompostlar, çeşitli tarımsal atıklar (kekler, ayçiçeği sapı, mısır koçanı, pirinç 

kavuzu, vb.), kesimhane atıkları (kantozu, kemik unu vb.) ve biogübrelerdir. 

Mikoriza; bitki kökleri ile belirli mantar türleri arasındaki karşılıklı bir yaşam biçimi 

olarak tanımlanmaktadır. Mikoriza kelimesi kök mantarı anlamındadır. Mikoriza mantarı, çok 

miktarda hif üreterek bitki kök yüzey alanını artırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki 

besin elementlerini hifleri aracılığıyla alabilmektedir. Bu karşılıklı yaşam biçiminde etkin bir 

infeksiyon gerçekleştiği zaman bitki mikorizaya karbon, mikoriza ise bitkiye su ve bazı 

mineral besin elementlerini, özellikle de fosfor, çinko ve bakır alımını sağlamaktadır. 

Mikorizalar bitki besin elementi ve su alımını artırmakta,  kimyasal gübre kullanımına olan 

talebi azaltmakta, fumigasyon (ilaçlama) veya solarizasyon sonrası ekilen bitkilerin bodur 

kalmasını önlemekte, bitki ekim performansını ve erken çıkışı sağlamakta, şaşırtma 

esnasındaki fide şokunu ve fide ölümlerini minimize etmekte, meyve ve ürünlerin üniform 

olmasını sağlamakta, patojenlere karşı bitkiyi korumakta, hastalıklı ve zayıf fide sayısını 

minimize etmekte, bitki büyümesini, bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırmakta, 

kuraklık ve streslere karşı bitkiyi korumakta ve direncini artırmakta, kirletilmiş ve dezenfekte 

edilmiş toprakların olumsuz etkilerini azaltmaktadır (Korkmaz, 2005). 

Organik tarımda vasküler arbüsküler mikoriza mantarı özellikle fosforlu gübre 

kullanımının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle fide üretiminde seracılıkta 

kullanılması bitkileri hastalıklara karşı dayanıklı yapmakta ve şaşırtma sırasında meydana 

gelen kayıpları minimum düzeye indirmektedir. Organik üretim sisteminde mikoriza doğanın 

kendi mekanizması olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir (Korkmaz, 2005).     

Tohum, bitki yüzeyi veya toprağa uygulandığında atmosferik azotu fiskeden, organik 

ve inorganik kaynaklardan mineral elementlerin alınabilirliğini artırarak veya sekonder 

metabolit üretimiyle bitkisel gelişmeyi teşvik eden; rizosferde kolonize olabilen veya bitki 

dokularına girebilen, canlı mikroorganizmalardan meydana gelen materyale biyolojik gübre 

(BG) adı verilmektedir. Mikroorganizmaların biyolojik gübre olarak kullanımının birçok 

faydaları vardır. Biyolojik gübre daha ucuzdur, bitkilere toksik etki göstermez, yeraltı sularını 

kirletmez ve toprak asitliğini artırmazlar. Bu gübreler biyolojik azot fiksasyonu (BNF) 

etkisiyle birlikte, gelişimi teşvik edici ve hormonsal maddeler de üreterek bitki gelişmesini 

artırmakta, hastalıkların kontrolünde kullanılmakta, sürdürülebilir tarımın gelişmesi için 

alternatif gübre kaynağı olarak dikkate alınmakta, değişen insan gereksinimlerinin 

karşılanması, çevre kalitesinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve toprak 

erozyonunun azaltılmasını sağlamaktadır (Çakmakçı, 2001).  

Kimyasal gübreler fazla miktarda kullanıldıkları zaman mikro organizmalardan 

solucanlar ve çeşitli toprak kurtçuklarına tahrip edici ve öldürücü etki yapmaktadır. Bu 

organizmalar ile direk temas eden gübre tozları öldürücü etki yapmaktadır. Topraklara aşırı 

azotlu gübreler verilmesi Rhizobium sp. gibi simbiyotik azot fikse eden mikro organizmaların 

aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda havanın serbest azotundan 

faydalanma yolu tıkanmaktadır. Buna ilave olarak verilen fazla azotlu gübreler nitrifikasyon 

bakterilerini faaliyetlerini sınırlandırmaktadır. Böylece masrafsız olan ikinci azot kaynağı da 

zarar görmektedir (Topbaş ve Brohi, 1998). Biyolojik gübrelerin bitki gelişmesi ile ilgili en 

belirgin özellikleri simbiyotik ve simbiyotik olmayan azot fiksasyonu, bitki besin 
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elementlerini mobil hale getirilmesi, toprak kökenli hastalıkların biyolojik kontrolü ve bitki 

gelişimini uyarıcı maddelerin salgılanmasıdır (Lucy et al., 2004).  

PGPR uygulamalarıyla çimlenme oranı, kök gelişmesi, verim, yaprak alanı, klorofil 

oranı, azot oranı, protein oranı, hidrolik aktivite, susuzluğa tolerans, kök ve gövde ağırlığı 

artmakta, yaprakların yaşlanması gecikmekte ve bazı hastalıklara dayanıklılık sağlanmaktadır. 

PGPR uygulamaları laboratuar, sera ve tarla koşullarında yürütülmekte, ancak tarla 

denemelerinde beklenmeyen koşullar bazen uygun sonuçların alınmasını zorlaştırmaktadır. 

Topraktaki pH değişimleri, yüksek sıcaklık, düşük yağış, nem ve besin noksanlığı gibi uygun 

olmayan koşulların ortaya çıkması mikroorganizma kolonizasyonunu azaltmaktadır (Şahin et 

al., 2004; Dobbelaere et al., 2001). Çevre kirliliğinin önlenmesi ve tarımsal sürdürülebilirlik, 

kaynakların devamlılığının sağlanması, tarımsal maliyetin düşürülmesi, biyolojik azot fikseri 

ve fosfat çözücü bakteri kullanımını zorunlu kılmaktadır. PGPR tarım, bahçecilik, ormancılık 

ve çevrenin yenilenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. 

Temiz ve organik tarımın esaslarından biri organik ve biyolojik gübrelerle rizosferin 

takviye edilmesidir. Biyolojik gübreleme sonuçları her bir biyolojik gübre bileşiminde 

bulunan mikroorganizmaların etkinliği ve tiplerine bağlı olarak değişmektedir. Biyolojik 

gübre organik formdaki besin maddelerinin mineralizasyonu, besin alımının teşviki ve 

biyolojik azot fiksasyonu ile çeltik ve buğday gibi tahıllarda önemli üretim artışına neden 

olmaktadır. Artrobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, 

Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia ve Rhizobia familyalarına dahil türler 

önemli kültür bitkilerinde gelişme ve verimi artırmaktadır (Burdman et al., 2000). Özellikle 

Azotobacter ve Azospirillum türlerinin önemli üretim artışlarına neden olduğu belirlenmiştir. 

İnokulant özelliklerine ve kullanılan tahıl türüne bağlı olarak serbest azot fikserlerinin % 20-

50 oranında verim artışı sağladığı ifade edilmiştir (Jagnow, 1987). Biyolojik gübreleme ile 

kontrole göre buğdayda % 259, mısırda %112, arpada %234, balkabağında % 112 ve 

domateste % 119 kuru madde artışı elde edilmiştir (Saber, 2001). Biyolojik gübre ile pirinç, 

buğday, ayçiçeği, gibi bitkilerde ümit verici sonuçlar alınabilmiştir. Biyolojik gübre ve 

mineral gübrelerin birlikte kullanılması ile ayçiçeğinde bitki boyu, tabla çapı, tohum verimi, 

yağ ve mineral içeriği artmış, organik gübrenin kimyasal gübrelerin etkinliğini artırdığı 

görülmüştür (Keshta and El-Khouly, 2000). Comamonas acidovorans, Agrobacterium sp., 

Alcaligenes piechaudii inokulasyonu marulda kök uzamasını sırası ile % 15, 30 ve 44 

oranında artırmıştır (Barazani and Friedman, 1999). Birçok toprakta yaygın olarak bulunan 

nitrojen fikseri Azospirillum bakterilerinin tarla denemelerinde verimi % 5-30 oranında 

artırdığı ifade edilmiştir (Bashan and Holguin, 1997). Azospirillum aşılamasının buğdayda 

dane verimini %23-63 arasında değişen oranlarda artırdığı belirlenmiştir (Caballero-Mellado 

et al., 1992). Farklı pirinç varyetesi fidelerine fototrofik R. capsulatus aşılanması ile, gövde 

ağırlığı %52-75, toprak üstü aksamı kuru ağırlığı % 47-100, toprak üstü aksamı N 

konsantrasyonu %45-78 ve kök N içeriği %50-62 oranında artmış, kök uzunluğu ise %9-37 

oranında azalmıştır (Elbadry and Elbanna, 1999).  

Bacillus suşları ile yürütülen araştırmalarda, konifer türleri (Bent et al,2002), çeltik 

(Khan et al., 2003; Sudha et al., 1999; Tıwari et al., 1989), arpa (Belimov et al., 1995; 

Çakmakçı et al., 1999, 2001, Şahin et al., 2004), buğday (Caceres et al.,1996; De Freitas, 

2000; Öztürk et al., 2003) ve mısır (Pal, 1999) veriminde önemli artışlar belirlenmiştir. 

Rhodobacter türlerinin N2 fiksettiği (Drepper et al., 2002) ve çeltik fidelerinin azot oranını 
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artırdığı (Elbadry and Elbanna, 1999) bilinmektedir. Pseudomonas inokulasyonu yazlık 

buğdayda kök kuru ağırlığını (Walley and Germida 1997), şeker pancarı verimini (Çakmakçı 

et al., 2001, Şahin et al., 2004) ve ıspanak gelişmesini (Urashima and Hori 2003) artırmıştır. 

Çukurova Üniversitesi uygulama alanında mısır bitkisinde yapılan bir çalışmada; mikoriza 

aşılaması yapılmayan parsellerde mısır bitkisinin verimi 844,0 kg/da olarak belirlenirken, 

mikoriza aşılaması yapılan parsellerde verim 1150,3 kg/da olarak belirlenmiştir (Anonim, 

2015).  

 

SONUÇ 

Kimyasal gübrelerin aşırı ve bilinçsizce kullanılması sonucu doğa giderek bozulmakta, 

toprak verimsizleşmekte ve canlılar zarar görmektedir. Bu olumsuz etkileri azaltacak 

alternatif kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Biyolojik gübreler kimyasalların kullanımına bir 

alternatif olarak tarım ve bahçe kültürlerinde bitkisel gelişmeyi ve verimi artırıcı önemli bir 

role sahiptir. Bu mikroorganizmalar ormancılık ve çevre restorasyon çalışmalarında da 

kullanılmaktadır ancak bu konudaki araştırmalar yetersizdir. Uygun çevre ve bitki seçilmesi 

durumunda biyolojik gübreler gerçek ve olumlu etkiler göstermektedir. Tarım alanlarında 

uygun olmayan koşullar meydana gelebilmekte ve iklim değişmeleri biyolojik gübrelerin 

etkinliğini değiştirebilmektedir. Tarla koşullarında büyük varyasyonlar olsa bile, kontrollü 

ortamlarda etkin bulunan mikroorganizmaların tarla koşullarında taşınması ve adapte 

edilebilmesi çalışmalarına devam edilmelidir. 
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ORGANİK TARIM 

 
Banu KADIOĞLU

1 

1
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak Su Yerleşkesi, Türkiye 

Özet 

Sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri olan organik tarım ürün rotasyonu, yeşil gübre, kompost ve 

biyolojik mücadele yöntemlerine bağlıdır. Organik tarım tanımına bağlı olarak sürdürülebilirlilik, açıklık, 

bağımsızlık, sağlık ve güvenlik için doğal olduğu düşünülen gübre ve pestisit kullanılır. Son yıllarda verimi 

artırdığı gerekçesiyle, tarımda gübrelerin çok yoğun ve normların üzerinde kullanılması tarım topraklarının 

kirlenmesine ve bitkisel üretimde verimsizliğe neden olmuştur. Bundan dolayı birçok ülkede konvansiyonel 

tarımdan organik tarıma geçilmiştir. Bu derlemede organik tarımın önemi, amacı ve nasıl uygulanacağı hakkında 

bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, verim, yeşil gübre, kimyasal, sürdürülebilirlik 

ORGANIC AGRICULTURE 

Abstract 

 Organic agriculture relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, and biological 

pest control. Depending on whose definition is used, organic farming uses fertilizers and pesticides if they are 

considered natural, for sustainability, openness, independence, health and safety. The purpose of this study is to 

determine the awareness of organic farming practices, concept and consciousness. In recent years, intense and 

above-the-norms use of fertilizers in agriculture has caused agricultural lands to get contaminated and production 

yield to decrease. Therefore, many countries changed from conventional to organic agriculture. In this 

composition, the importance of the organic agriculture, its objective and application method are mentioned. 

Key words: Organic agriculture, yield, green manure, chemical, sustainability 

 

ORGANİK TARIM 

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, 

diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her 

geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu 

“Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir (Anonim, 2015). Organik tarım hatalı 

uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye 

dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, 

hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil 

gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan 

yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, 

üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini 

amaçlayan bir üretim şeklidir (İlter ve Altındişli, 1996). 

İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı 

da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına 

varmıştır. Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı 

hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya 

başlamıştır. Bu yaklaşımların bir kısmı sadece kavram olarak kalsa da diğer bazı yaklaşımlar 

hayatımızda belirgin bir şekilde yer almaya başlamıştır (Anonim, 2015a). Organik tarımda 

esas amaç, insanın kullandığı her türlü gıda ve besin maddeleriyle barınma ve giyinme 

maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyecek ya da en az zarar verecek şekilde ve devamlı 

olarak üretilmesidir (Gündüz ve Kaya, 2007). 
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Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemeli aynı zamanda organik 

tarım, sürdürülebilir tarım ve kalkınma, eko-turizm, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon, 

çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının 

unsurlarından biri olarak da görülmelidir. Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını tüketiciye 

kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak, insan, hayvan ve bitki sağlığını korumak, biyo 

çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak, doğal habitat ve ekosistemlerin 

korunmasını sağlamak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve 

geliştirmek,  çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek, doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,   tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve 

iş gücünü verimli kullanmak,  üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek, üretici 

örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek, eko-turizmi, ihracatı ve 

üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek, gelecek nesillere kaynaklardan yeterince 

yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak şeklinde sıralamak mümkündür. Organik tarımda 

planlı ekim nöbeti zorunludur ve yabancı otlar tamamen yok edilmez, kontrol edilir toprakta 

organik madde birikimi ve humus oluşumu artar, gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti 

düşüktür ve toprak işleme düzenlidir. İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gereklidir. 

Organik Tarım size sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO’ suz ve Hormonsuz ürünler sunmaktadır 

(Anonim, 2015, Anonim, 2015a, Anonim, 2015b). 

Organik Tarım,  hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, 

depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemler Türkiye’de Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, akreditasyonu sağlanmış 39 tane kontrol kuruluşu 

tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir (Çizelge 1). Bunların bir 

bölümü yurt dışı kaynaklı olup bir bölümü de yerli kontrol kuruluşlarıdır (Anonim, 2015d).  

Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünü kimin, nerde, nasıl, ürettiğini sorgulayabilmektedir 

(Anonim, 2015a, Anonim, 2015b, Anonim, 2015c, Anonim, 2015d).  

 

Çizelge 1. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar (Anonim, 2015, 

Anonim, 2015b, Anonim, 2015c,  Anonim, 2015d ). 
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TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM 

Türkiye’de organik tarımsal üretime 1984-1985 yıllarında Avrupa’da faaliyet gösteren 

yabancı firmalardan gelen talep doğrultusunda başlanmıştır. 1994 yılındaki yasal 

düzenlemeden sonra bu alanda hızlı bir gelişme kaydedilmiştir (Özbilge, 2007). 1985 yılında 

Ege Bölgesi’nde 8 çeşitte ve Türkiye’nin önemli geleneksel ihraç ürünlerinden olan kuru 

üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ile başlayan organik tarımsal üretim, daha sonraki yıllarda 

fındık, pamuk gibi ürünlerle diğer bölgelere de yayılmış (Ataseven ve Aksoy, 2000) ve 2006 

yılında 203 çeşit üründe organik üretim yapılmıştır. 

Türkiye’deki organik tarım hareketini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek 

amacıyla 1992 yılında İzmir’de Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) kurulmuştur. 

Derneğin üyeleri arasında üretici, ihracatçı, tüketici, araştırıcı gibi bu alanında yakından 

ilgilenenler yer almaktadır. Dernek, 1992’den organik tarım alanında birçok toplantı, eğitim 

ve yayım faaliyetleri yapmaktadır (Aksoy ve Altındişli, 1999). 

Türkiye’de organik tarım konusundaki ilk yasal düzenleme, 24 Haziran 1991 yılında 

AB’de çıkarılan EEC 2092/91 sayılı Yönetmeliğin Türkiye’deki uyarlaması olan 24 Aralık 

1994 tarih ve 22145 sayılı “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine 

İlişkin Yönetmelik” ile olmuş ve yetkiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na verilmiştir. Daha 

sonra bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapan ek yönetmelik 29 Haziran 1995 

tarih ve 22328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Baydır, 2004). Eski 

yönetmelik, 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” adı altında revize 

edilmiştir. Yeni Yönetmelik ile organik ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, 

etiketlenmesi, depolanması, pazarlanması kontrol ve sertifikasyonu, çalışma organları ve 

danışmanlık hizmetleri ile cezai ve hukuki konularında düzenleyici hükümler genişletilmiştir 

(Aksoy, 2002). Bu yönetmeliğin bazı maddeleri 2004 yılında yapılan düzenleme ile 

değiştirilmiştir. 

 

ORGANİK TARIMA NASIL BAŞLANMALI? 

Organik üretim yapılacak arazi; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek 

anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak 

bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir 

mesafede olmalıdır (Anonim, 2015, Anonim, 2015a, Anonim, 2015b). 

Organik tarım; üretimin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün 

sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının 

denetiminde ve sözleşme dâhilinde yapılmaktadır. Bu nedenle organik tarıma başlamak 

isteyen çiftçi yukarıda belirtilen çevre şartları uygun ise Çizelge 2’de belirtilen bilgi ve 

belgeleri tamamlayarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurmalıdır (Anonim, 2015, 

Anonim, Anonim, 2015b Anonim, 2015c). 

Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün 

toplayacak çiftçi, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait 

olduğu makamdan yazılı izin almalıdır. Su ürünleri üretimi yapacak çiftçi Bakanlıktan 

yetiştiricilik için izin almalıdır. Bakanlıktan yetiştiricilik izni alan çiftçiler organik su ürünleri 

üretimi yapabilir. Organik su ürünleri üretimi yapacak çiftçi, kamuya ait alanda üretim 
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yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile yetkilendirilmiş kuruluşa başvurarak 

sözleşme imzalamalıdır (Anonim, 2015, Anonim, 2015a, Anonim, 2015b). 

 

Çizelge 2. Organik Tarım Başlama Belgeleri (Anonim, 2015). 

Çiftçinin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise 

yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri 

İşletmenin yeri ve konumu 

Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise araziye 

ait kroki 

Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve 

belgeler 

Gıda işleyen işyeri ise Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 

Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri 

Kuluçkahane Belgesi 

 

Yetiştirici, doğal tarım uygulamaları yapıyor olsa bile, sertifika kuruluşları tarafından 

denetlenip onay almadan, “organik tarım” terimini kullanamaz. Organik Sebze 

Yetiştiriciliğinde, zararlı zirai ilaç ve kimyevi gübre yerine başka araçlar kullanarak verim 

elde edilir (Anonim, 2015c). Organik Sebze Yetiştiriciliğinde, zararlı zirai ilaç ve kimyevi 

gübre yerine kullanılan uygulamalar Çizelge 3’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 3. Organik Sebze Yetiştiriciliğinde, zararlı zirai ilaç ve kimyevi gübre yerine 

kullanılan uygulamalar (Anonim, 2015c). 
Doğal gübre kullanma kompost yapma doğal hayvan gübreleri yeşil gübre 

Kardeş bitkiler -

companion planting 

Bazı bitkiler birbirlerini korurlar, örneğin kadife çiçeği birçok sebzenin 

köklerini nematot zararlılarından korur. 

Değiştirerek ekim Her mevsim, belli bir bölgeye, topraktan değişik istekleri olan bitkileri dikmek 

Zararlıları yok eden 

canlılara çekici gelecek 

uygulamalar, 

kuşlar, kurbağalar, uğurböcekleri, yılanlar vb 

Malçlama, Damla sulama 

Pestisit kullanımı Bacillus turigensis ( bir bacteriel toksin), pyrethrum, rotenone, bakır ve 

kükürt 

 

SONUÇ 

Son yıllarda önemi daha fazla anlaşılan doğal kaynakların durumu, enerji sorunu, 

nüfus artışı, göç, kentleşme sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı, yeterli gıda 

üretimi sorunu, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunları üzerine Organik-

Ekolojik-Biyolojik Tarım daha önemli hale gelmiştir. Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, 

toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, 

taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde 

veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz 

kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve ailesinin genel olarak toplumun sağlığını 

korur ve iyileştirir. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi çok pahalı olan hastalıklara 

yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu etkilenecektir. 
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Organik tarım, her şeyden önce belirli kurallar çerçevesinde sürdürülebilir tarımdır. 

Buda başta toprak olmak üzere su, hava, çevre ve doğada yaşayan diğer canlılara zarar 

vermeyen bir üretim anlamına gelmektedir. Organik tarım kuralları çerçevesinde çevresine 

duyarlı, sömüren değil sürdürülebilir olan bir üretim sağlar. Üretilen ürünlerin kolayca 

izlenebilmesi ve her aşamada denetlenebilmesi ile tarımda ciddi bir denetim eksikliğini 

giderebilir. Üretilen ürünlerin insan sağlığına zarar verebilecek kimi atıkları barındırmasının 

önüne geçerek hastalıkların yayılması/oluşmasını ciddi oranda engelleyebilir. Organik tarım 

yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda yaşam alanımız olan dünyanın korunmasını da 

sağlar. Mevcut tarım topraklarının azalarak çölleşmesini, kullanılamaz hale gelmesini ve 

sömürülmesini de engeller. Sağlıklı ve temiz bitkiler yetiştirildiği için insan sağlığınca 

önemlidir. 
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ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEMOGRAFİK 

FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Baran ARSLAN
2
 

  Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

Özet 

Sanayileşme ile birlikte çevresel kirlilik artmış ve doğal kaynaklar tükenmeye başlamıştır. Çevreye 

duyarlılığın esaslarından biri de organik tarım yapmak yani organik ürünler üretilmesidir. Duyarlı olan 

tüketicilerin satın alma eğilimleri bu noktada günden güne değişim göstermektedir. Tüketicilerin sosyoekonomik 

ve demografik yapıları diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi organik ürün tüketimini de etkilemektedir Bu 

çalışmanın amacı, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını demografik özellikleri bağlamında analiz 

ederek organik ürün üreten işletmelere tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda pazarlama 

faaliyetleri açısından rehberlik edebilmektir. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, Türkiye’de ikamet eden ve 

organik ürün kullanan tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını demografik faktörler açısından ortaya 

çıkarmak amacıyla, kolayda örnekleme yolu ile ulaşılan 328 kişiye uygulandı ve anketler edit edildikten sonra 

kalan 301 anket analize tabi tutuldu. Frekans dağılımları, güvenirlilik analizi, faktör analiz, t-testi ve anova testi 

yapıldı. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin medeni durumu, yaşı, eğitimi ve gelir durumunun organik 

ürünlere yönelik tutumlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Organik ürün, tutum, yaş, gelir, medeni durum, cinsiyet, eğitim. 

EVALUATION OF ATTITUDES TOWARDS ORGANIC PRODUCTS IN 

THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC FACTORS 
 

 Abstract 

Environmental pollution has increased and natural resources have begun to dry up with 

industrialization. One of the principles of environmental awareness is to be engaged in organic agriculture, i.e. 

consuming organic products. At this point, purchasing tendencies of sensitive consumers undergo changes day 

after day. Socio-economic and demographic structures of consumers affect the consumption of organic products 

as well as other food products. The aim of this study is to guide the businesses which produce organic products 

in terms of marketing activities in accordance with the changing wishes and needs of consumers by analyzing the 

attitudes of consumers towards organic products in the context of their demographic features. The questionnaire 

which was prepared for the study was implemented on 328 people who were reached through the convenience 

sampling method with the purpose of revealing the attitudes of consumers, who reside in Turkey and use organic 

products, towards organic products in terms of demographic factors and 301 questionnaires were subjected to 

analysis upon editing. Frequency distributions, reliability analysis, factor analysis, t-test and anova test were 

conducted. As a result of the conducted analyses, it has been concluded that marital status, age, education and 

income level of consumers affect their attitude towards organic products.  

Keywords: organic products, attitude, age, income, marital status, gender, education. 

GİRİŞ 

Hızlı sanayileşme berberinde çevre sorunlarını da getirmiş, gelişmiş ülkeler bu duruma 

çözüm bulabilmek adına farklı politikalar üretmiştir. Bu politikaların genel olarak ana amacı 

yoğun girdi kullanarak birim alandan daha yüksek verim almaktır. Tarımda üretim artışı 

sağlama amacı ile tüm dünyada çok çeşitli kimyasal girdiler kullanılmaktadır. Kullanılan 

kimyasal girdiler, toprağın ve suyun kirlenmesine ve buna bağlı olarak insan sağlığının 

olumsuz olarak etkilenmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda başta gelir seviyesi yüksek 

gelişmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülkede üreticiler ve tüketiciler doğal dengeyi bozmayan, 

çevreyi kirletmeyen, insanların sağlıklarını bozmayan organik ürünler üretmeye ve tüketmeye 

başlamışlardır (Gürses, 2014:1). Organik üretim, yenilenebilir kaynakların kullanılmasını, 
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enerjinin ve diğer kaynakların korunmasını ve sentetik gübre ve pestisit kullanılmadığı içinde 

çevrenin korunmasını sağlayan bir süreçtir (Lea ve Worsley, 2005: 855).Organik ürün pazarı 

tüm dünyada önemli bir pazar haline gelmiştir. Avrupa birliği ülkeleri, Amerika ve Japonya 

organik ürün alanında ana Pazar konumundadırlar. İnsan sağlığının ve çevrenin artan önemi 

tüketicilerin daha fazla organik ürün tercih etmelerine sebep olmaktadır. Organik ürün pazarı 

tüketici özellikleri bakımından ikiye ayrılmaktadır. Birinci ve en büyük pazar sağlık pazarıdır. 

Bu pazardaki tüketiciler organik ürünleri geleneksel ürünlerden daha sağlıklı buldukları için 

satın almaktadırlar. İkinci pazardaki tüketiciler ise, organik ürünleri sosyal bir takım etkileri 

sebebiyle tercih eden tüketicilerdir. Temiz bir çevre, daha küçük ve zararsız tarım alanları ve 

yerel üretilmiş ürünler onlar için önemlidir (Knudson, 2007:2).  

Tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarına etki eden demografik faktörleri 

belirlemek onların bu ürünleri satın alımları açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmada 

Türkiye’de ikamet eden tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını demografik 

faktörler bağlamında belirlemek amaçlanmıştır. 

 

LİTERATÜR 

Organik Ürün  

Organik ürünler, sistem de hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden 

kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemini içeren, esas olarak sentetik 

kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve sentetik mineral gübrelerin kullanımını yasaklayan, 

bunların yerine organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin 

direncini arttırma, doğal düşmanlardan yararlanması gibi birçok çevre dostu tekniği tavsiye 

eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar 

artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim 

sonucu elde edilen nihai ürünlerdir (İTO, 2006:10). 

Diğer bir ifadeyle, üretimden tüketime her aşaması sertifikalandırılmış, firma ya da 

üretici dışındaki birimler tarafından kontrolü yapılmış, hiçbir aşamasında sentetik bazlı 

kimyasal girdi kullanılmamış, organik belgesi bulunan ürünlere organik ürün adı verilir 

(Güzel, 2001:11). 

Bir ürünün organik ürün olabilmesi için aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması 

gerekir. (Semiz, 2008:63-64) 

 İnsana ve doğaya uygun olması, 

 Biyolojik çeşitliliğin yoğun olması, 

 Sentetik kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanılmaması, 

 Organik ve yeşil gübreleme ve münavebe ile toprak verimliliğini korumayı ön 

planda tutması, 

 Toprağı canlı bir unsur olarak ele alması, 

 Bitki gübrelemesi yerine toprağın gübrelenmesi, 

 Diğer tarım yöntemlerine göre daha az dış girdinin kullanılması, 

 Bitki ve toprak direncini artırıcı uygulamaların ön planda tutulması, 

 Önceden tahmin ve erken uyarı tekniklerinden yoğun olarak yararlanılması, 
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 Hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünün kültürel, mekanik., fiziksel ve 

biyolojik önlemlerin öncülüğünde çözülmesi, çözüm mümkün değilse doğal pestisitlerin 

kullanılması, 

 Problemlerini öncelikle kendi iç sistemi içindeki dinamikler ve uygulamalarla 

çözülmesi, 

 Agroekosisteme uygun, dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin 

seçilmesi, 

 Üründe miktar artışından çok kalitenin yükseltilmesini amaçlamasıdır. 

 

Türkiye’de Organik Ürün Pazarı 

Dış pazarlardaki taleplere yönelik başlayan organik ürün üretimi, zamanla bu anlamda 

önemli derece bir gelişme kaydetmiştir. Ancak iç pazarda organik ürünlere yönelik talebin 

yeterli miktarda olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni araştırıldığında; gelir düzeyi, eksik 

veya yanlış bilgi, ürünlerin fiyatlarının oldukça yüksek olması, tüketici bilinci ve pazarlama 

alt yapısındaki eksiklikler ön plana çıkmaktadır. İhracatta karşılaşılan sorunlar ve rakip 

ülkelerin bazı önemlerde avantajlı duruma gelmeleri ve Türkiye’de organik ürünlere yönelik 

potansiyel talebin az olması iç pazarın yeterince gelişmemiş olmasına için başlıca nedenler 

olarak sıralanabilmektedir. Ancak, bugüne kadar istenilen seviyede bir iç pazarın 

oluşmamasında talep eksikliğinin rolü büyük olmaktadır. Aslında bahsedilen yurt içi talebe 

yönelik bazı çalışmalarda Türkiye’de önemli bir organik ürün iç Pazar potansiyelinin var 

olduğundan söz edilebilmektedir (Eken, 2007:16-17). İç pazardaki mevcut potansiyelin 

değerlendirilebilmesi için tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları mutlak öneme sahiptir. Çünkü 

yapılan araştırmalarda, gelir düzeyi yüksek ve orta yaş grubu tüketicilerin talep yaratmada 

önemli bir potansiyel olduğu vurgulanmaktadır. Organik üretimin iç piyasada 

değerlendirilebilmesi için satış aşamasında en önemli rolü süper/hiper marketlerin oynayacağı 

tahmin edilmektedir. Ancak, söz konusu marketlerin organik ürünler için ayrı bir stand tahsis 

etmesi konusunda maddi bakımdan sorunlar bulunduğu bildirilmektedir. Sebze-meyve 

pazarları da organik ürün satışının yapılabileceği önemli yerler olarak görülmektedir. Yapılan 

araştırmalarda, Türkiye’deki tüketicilerin yaklaşık %80’inin meyve ve sebze alışverişlerini 

pazarlardan yaptıkları görülmektedir. Yine yapılan araştırmalarda, tüketicilerin %55’i organik 

ürünleri satın almak istedikleri yer olarak sebze-meyve pazarlarını tercih edeceklerini 

bildirmişlerdir (Marangoz, 2008:49-52). Organik ürünlerin iç piyasada satılabileceği bir diğer 

satış yeri ise organik ürün satış dükkanlarıdır. Ülkemizde büyük şehirlerde tüketicilerin 

organik ürünleri temin edebilecekleri bu tür satış yerleri az sayıda mevcuttur. Sonuçta; iç 

piyasada istikrarlı, yaygın ve işlevsel bir pazar mekanizmasının geliştirilebilmesi için, ülke 

genelinde organik üretim ile ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek yukarıda 

bahsedilen sorunların çözümü yönünde çalışmalar yapması gerekmektedir. 

 

Organik Ürün Tüketen Tüketicilerin Demografik Özellikleri  

1970’li yıllardan beri yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki; çevreye duyarlı olan 

tüketiciler sosyal bilinci yüksek, ortalama yaşın biraz üstünde, eğitim seviyesi yüksek ve gelir 

durumu ortalamanın üstünde olan kişilerdir. Organik ürün tüketme ile ilgili tutum; cinsiyet, 

yaş, gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve çocuk sahibi olma durumları ile belirlenmektedir (Davies 

ve ark., 1995; Wandel ve Bugge, 1997; Thompson ve Kidwell, 1998; Magnusson ve diğerleri, 
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2001; Wier ve diğerleri,  2003). Sosyo-demografik farklılıklar tüketicilerin organik gıdaya 

karşı tutumlarını etkilemektedir (Feather, 1982). Mutlu (2007) tarafından yapılan, Türk ve 

Alman tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarının belirlenerek karşılaştırılması 

amaçlanan çalışmada elde edilen bulgulara göre; Türk tüketicileri yaş, çocuk sayısı ve cinsiyet 

bakımından daha eşit dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Alman tüketicileri organik gıda 

deneyiminin daha fazla olduğu ve Türk tüketicilerine oranla daha sıklıkla organik ürün satın 

aldıkları belirlenmiştir. Her iki ülke tüketicisinin de yüksek eğitim düzeyi ve orta gelir 

grubunda olduğu belirlenmiştir. Organik ürünlerle ilgili yapılan çoğu çalışmada, tüketicilerin 

organik ürün satın almaya gönüllü olup olmamalarında birçok faktörün etkili olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. En önemli faktörler ise, egitim, gelir ve cinsiyet olarak bulunmuştur (Sayın ve 

ark., 2005). Davies, Titterington ve Cochrone (1995) tarafından; Kuzey İrlanda’daki organik 

ürün satın alan tüketicilerin profillerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırma sonucunda 

kadınların erkeklerden daha fazla organik ürün satın aldıklarını ortaya koymuşlardır. Geliri 

düşük olan tüketicilerin organik ürüne yönelik tutumları olumlu olmazken, geliri yüksek olan 

tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumları olumlu olarak belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bir diğer bulgu ise, 20 yaş civarındaki gençlerin çevresel konulara 

oldukça duyarlı olmalarına rağmen organik ürün satın almamalarıdır. 

 

H1: Tüketicilerin cinsiyeti, organik ürünlere yönelik tutumları üzerinde etkilidir. 

H2: Tüketicilerin medeni durumu, organik ürünlere yönelik tutumları üzerinde 

etkilidir. 

H3: Tüketicilerin eğitim durumu, organik ürünlere yönelik tutumları üzerinde etkilidir. 

H4: Tüketicilerin gelir durumu, organik ürünlere yönelik tutumları üzerinde etkilidir. 

H5: Tüketicilerin yaşı, organik ürünlere yönelik tutumları üzerinde etkilidir. 

 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Çalışmanın amacı, organik ürün kullanan tüketicilerin organik ürünlere yönelik 

tutumlarının belirlenmesi ve organik ürün tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.  

 Araştırmanın ana kütlesi Türkiye’de yaşayan ve organik ürün kullanan tüketicilerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi; örneğe seçilecek olan bireylerden sadece ulaşılabilir 

olanların örnek kapsamına dâhil edilmesini içeren kolayda örneklemedir.  Araştırma için 

gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 

yüz yüze ve posta ile anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler 07.05.2015 ile 20.06.2015 

tarihleri arasında yapılmıştır. 

Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, 

medeni durumu, eğitimi ve gelir durumu ile ilgili beş demografik soruya yer verilmiştir. 

İkinci bölümde, organik ürün kullanımına yönelik unsurlar yer almaktadır. Üçüncü bölümde, 

organik ürüne yönelik tutumu ölçmek için Mclver (2004) ve Crucefix (1998) tarafından 

geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 

Oluşturulan anket formu Türkiye’de yaşayan ve organik ürün kullanan 328 kişiye 

uygulanmıştır. Anketler edit edildikten sonra 301 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. 

Ölçeklerde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 
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VERİLERİN ANALİZİ 

BULGULAR 

 

Çizelge 1. Demografik Faktörlerin Analizi 

Değerler Sıklık Yüzdelik Değerler Sıklık Yüzdelik 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

 

125 

176 

301 

 

41,5 

58,5 

100 

Eğitim Durumu 

Lise 

Yüksekokul 

Üniversite 

Lisansüstü 

Doktora 

Toplam 

 

9 

21 

108 

63 

100 

301 

 

3,0 

7,0 

35,9 

20,9 

33,2 

100 

Yaş 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

Toplam 

 

20 

141 

103 

28 

9 

301 

 

 

6,6 

46,8 

34,2 

9,3 

3,0 

100 

Toplam Aylık 

Geliriniz 

1000 TL ve altı 

1001-1500 TL 

1501-2000 TL 

2001-2500 TL 

2501-5000 TL 

5001 TL ve üstü 

Toplam 

 

 

25 

11 

13 

28 

137 

87 

301 

 

 

8,3 

3,7 

4,3 

9,3 

45,5 

28,9 

100 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

Toplam 

 

        203 

98 

301 

 

          67,4 

32,6 

100 

 

 

 

 

  

 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 

%41,5’i kadın, %58,5’i erkek tüketicilerden oluşmaktadır. Bu oran, ankette her iki cinsiyetten 

olan tüketicilerin düşüncelerini yansıtması için uygundur. Araştırmaya katılan tüketicilerin 

eğitim durumu yüksek olduğu görülmektedir. En büyük grubu üniversite düzeyinde eğitimi 

olan tüketiciler oluşturmaktadır (%35,9). Ankete katılanların yaş dağılımı ise %6,6 18-25 yaş, 

%46,8 26-35 yaş, %34,2 36-45 yaş, %9,3 46-55 yaş ve %3,0 56-65 yaş grubundadır. Gelir 

grupları içerisinde en büyük payı 2501-5000 TL gelire sahip olanlar oluşturmaktadır (%45,5). 

%28,9’luk bir oranla 5001 TL ve üzeri TL gelire sahip olanlar ikinci sırada yer alırken bunu 

sırasıyla, %9,3 2001-2500 TL gelire sahip olanlar, %8,3 1000 TL altı gelire sahip olanlar, 

%4,3 1501-2000 TL gelire sahip olanlar ve %3,7 1001- 1500 TL gelire sahip olanlar takip 

etmektedir. Ankete katılanlar medeni durum açısından değerlendirildiğinde %67,4’ünün evli, 

%32,6’sının bekar olduğu görülmektedir.  

 

Çizelge 2. Tüketicilerin Organik Ürünlerle İlgili Bilgi Kaynakları 

 

 

 

 

 

Tüketicilerin organik ürünlerden haberdar oldukları kaynaklar içinde ilk sırada %72.1 

ile internet olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla eş/dost tavsiyesi, televizyon, gazete/dergi ve 

satış elemanı izlemektedir. 

Değerler Sıklık Yüzdelik 

İnternet 

Televizyon 

Gazete/Dergi 

Satış Elemanı 

Eş dost Tavsiyesi 

Toplam 

217 

78 

65 

27 

146 

 

72,1 

25,9 

21,6 

9,0 

48,5 

100 
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Katılımcıların en çok satın aldığı ürün grubu organik yaş sebze ve meyveler ile 

organik içeceklerdir (çay, süt, meyve suları). Taze sebze ve meyveler, meyve suları kolay 

bulunabilirliliği ve çeşitlerinin fazla olmasından dolayı daha çok tercih edilmektedir. 

  

Çizelge 3. Tüketicilerin Organik Ürün Tercihleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4. Tüketicilerin Organik Ürün Satan Mağazaları Tercih Etme Nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların organik ürün satın alırken mağaza tercihlerini etkileyen en önemli 

özellik temizlik ve hijyendir. Bunu sırasıyla, firma isim güvenirliliği, tavsiye, ürün çeşitliliği, 

fiyat, mağaza atmosferi ve satış elemanı takip etmektedir. 

 

Çizelge 5. Tüketicilerin Organik Ürünleri Tercih Etme Nedenleri 

 

 

 

 

 

Katılımcıların organik ürünleri tercih etme sebepleri önem derecelerine göre 

sıralandığında tüketicilerin organik ürünü seçmelerindeki en önemli nedenin 1043 ağırlık 

puanı ile bu ürünlerin ilaç, hormon, katkı maddesi içermemesi olduğu görülmektedir. Bunu 

sırasıyla 971 ağırlık puanı ile Besin değeri takip etmektedir. Organik ürünlerin fiyatı en az 

etkili olan nedendir. 

Tüketicilerin organik ürünlerde aradıkları özellikleri incelediğimizde, katılımcıların 

%82, 4’ünün organik ürünlerde ürünlerin hormonsuz olmasını aradıkları görülmektedir.  

 

Değerler Sıklık Yüzdelik 

Organik yaş sebze meyve 

Organik içecekler( çay,süt, meyve 

suyu…) 

Organik salçalar ve zeytinyağları 

Organik sabunlar ve güzellik ürünleri 

Organik kurutulmuş meyve ve 

sebzeler 

Organik tahıllar ve baklagiller 

Organik baharatlar 

Organik bebek mamaları 

Organik kuruyemişler 

Toplam 

220 

155 

 

150 

62 

116 

 

137 

71 

33 

85 

73,1 

51,5 

 

49,8 

20,6 

38,5 

 

45,5 

23,6 

11,0 

28,2 

100 

Değerler Sıklık Yüzdelik 

Temizlik ve hijyen 

Firma isim güvenirliliği 

Fiyat 

Ürün çeşitliliği 

Tavsiye 

Satış elemanı 

Mağaza atmosferi 

Toplam 

156 

152 

37 

82 

122 

4 

19 

 

51,8 

50,5 

12,3 

27,2 

40,5 

1,3 

6,3 

100 

Değerler Ağırlıklı 

Puanı 

Önem Sırası 

İlaç, hormon ve katkı maddesi 

içermemesi 

Besin değeri 

Tadı/lezzeti 

Fiyatı 

1043 

 

971 

909 

800 

1 

 

2 

3 

4 
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Çizelge 6. Tüketicilerin Organik Ürünlerde Aradıkları Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİRLİLİK ANALİZİ 

Tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarına etki eden veri setinin faktör 

analizine uygunluğunu test eden KMO değeri 0,836’dır. Değer faktör analizi yapılabilmesi 

için uygun ve mükemmel bir değerdir. Yine aynı amaca hizmet eden Bartlett testi 

Significance 0,000 olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından verilerin faktör 

analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. 

 

Çizelge 7. Organik Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumlarına Yönelik Unsurların Faktör Analizi 

ve Güvenirlilik Analizi 
ÖLÇEK ALT 

BOYUTLARI 

MADDELER 

 

YÜK 

DEĞERLERİ 

AÇIKLANAN 

VARYANS % 

CRONBAC

H’S ALFA 

 Çevreye olumsuz etkisi 

olduğunu öğrendiğim ürünü 

satın almayı bırakırım. 
 

Ürün satın alırken çevreyle ilgili 

uyarılara dikkat ederim. 

 

,761 

 

 

 

,748 

 

 

SORUMLULUK Ürünlerin çevre dostu olması 

benim için önemlidir. 
 

,758 
36,291 

,857 

 Hormonlu ürünleri almamaları 

için çevremdekileri uyarırım. 
,698 

 
 

 Organik olmayan ürünler 

sağlığa zararlıdır 
 

,649 
 

 

GÜVEN Organik ürünlerin kontrol ve 

denetimi hakkında bilgi 

sahibiyim. 
,643 

11,530 

,793 

 Organik ürün yetiştirilirken her 

safhada kontrol ve denetime 

önem verilmektedir. 

,611 

 

 

FAYDA Kullandığım ürünler sağlığım 

açısından son derece faydalıdır. ,756 
9,746 

,786 

 Organik ürünlerin pahalı olması 

normaldir. 
,782 

 
 

DEĞER Organik bir ürüne alternatifine 

kıyasla daha fazla para öderim. 
,695 

5,860 
,711 

KMO = 0,836 

Toplam Açıklanan Varyans = 63,427 

Cronbach’s Alfa (Toplam) = ,857 

Tüketicilerin, özel markalı ürünlere yönelik tutumlarına etki eden faktörleri ölçmek 

amacıyla uygulanan faktör analizi sonucunda, kullanılan 10 farklı ölçek ifadelerinin dört ayrı 

boyuta dağıtıldığı görülmüştür.  

Değerler Sıklık Yüzdelik 

Besin değerinin 

Yüksekliği 

Ambalajının güzel olması 

Tat-lezzetinin iyi olması 

Hormonsuz olması 

Fiyatının makul olması 

Gıda değerinin yüksekliği 

Toplam 

154 

 

29 

143 

248 

93 

137 

51,2 

 

9,6 

47,5 

82,4 

30,9 

45,5 

100 
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HİPOTEZLERİN TEST EDİLMESİ 

Çizelge 8. Organik Ürünlere Yönelik Tutumlar İçin Bağımsız Grup T Testi (Cinsiyet ve Medeni 

Durum) 

 N Mean T Sig. 

Kadın 125 3,6240 ,061 

,060 

 

,519 Erkek 176 3,6182 

Evli 203 3,5300 -2,787 

-2,633 

 

,026 Bekar 98 3,8082 

 

Cinsiyete göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer  p=,519> 0,05 olmasından 

dolayı cinsiyet açısından tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarında anlamlı bir 

farklılık yoktur. Medeni duruma göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer  p=,026< 

0,05  olmasından dolayı medeni durum açısından tüketicilerin organik ürünlere yönelik 

tutumlarında anlamlı bir farklılık vardır. Tüketicilerin medeni durumu, organik ürünlere 

yönelik tutumlarını etkilemektedir. H2 hipotezi kabul edilmektedir.  

 

Çizelge 9. Organik Ürünlere Yönelik Tutumlar İçin Bağımsız Grup T Testi (Eğitim Durumu) 

 

 Eğitim 
Sum of 

Squares 
df 

 

Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 19,784 4 4,946 8,038 ,000 

Within Groups 182,129 296 ,615   

Total 201,912 300    

 

Eğitim durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,000< 0,05 

olmasından dolayı eğitim durumunun, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını 

etkilediği sonucuna varılmıştır. H3 hipotezi kabul edilmektedir. 

  

Çizelge 10. Organik Ürünlere Yönelik Tutumlar İçin Bağımsız Grup T Testi (Gelir Durumu) 
 

 Gelir 
Sum of 

Squares 
df 

 

Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 34,928 5 6,986 12,341 ,000 

Within Groups 166,984 295 ,566   

Total 201,912 300    

 

Gelir durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,000< 0,05 

olmasından dolayı gelir durumunun, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını etkilediği 

sonucuna varılmıştır. H4 hipotezi kabul edilmektedir.  
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Çizelge 11. Organik Ürünlere Yönelik Tutumlar İçin Bağımsız Grup T Testi (Yaş Durumu) 
 

 Yaş 
Sum of 

Squares 
df 

 

Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 23,966 4 5,992 9,967 ,000 

Within Groups 177,946 296 ,601   

Total 201,912 300    

 

Yaş durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,000< 0,05 

olmasından dolayı gelir durumunun, tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını etkilediği 
sonucuna varılmıştır. H5 hipotezi kabul edilmektedir.  

 

Çizelge 12. Organik Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumlarının Demografik Özellikler 

Bağlamında Farklılık gösterip Göstermediğine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi  
 

     Maddeler 

 

 

Demografik 

Faktörler 

 

    F 

 

     P 

 

       Açıklama 

 

Çevreye olumsuz etkisi 

olduğunu öğrendiğim ürünü 

satın almayı bırakırım. 

 

Yaş 

 

 

8,453 

 

,000 

Çevreye olumsuz etkisi olan ürünün 

satın alınmaması yaşa göre 

değişmektedir. 

Ürün satın alırken çevreyle 

ilgili uyarılara dikkat ederim. 

Medeni Durum 

Yaş 

Gelir 

2,880 

6,431 

6,170 

,009 

,000 

0,02 

Ürün satın alırken çevreyle ilgili 

uyarıları dikkate alma medeni durum, 

yaş ve gelir durumuna göre 

değişmektedir. 

 

Ürünlerin çevre dostu olması 

benim için önemlidir. 

Cinsiyet 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

6,309 

4,727 

12,344 

11,945 

,013 

,001 

,000 

,000 

Ürünlerin çevre dostu olmasına verilen 

önem cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim 

durumuna göre değişmektedir. 

Hormonlu ürünleri 

almamaları için 

çevremdekileri uyarırım. 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

11,909 

13,466 

11,999 

,000 

,000 

,000 

Hormonlu ürün almama konusunda 

çevresindekileri uyarma yaş, gelir ve 

eğitim durumuna göre değişmektedir. 

 

Organik olmayan ürünler 

sağlığa zararlıdır 

Medeni Durum 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

5,729 

5,795 

11,873 

6,996 

,017 

,000 

,000 

,000 

Organik olmayan ürünlerin sağlığa 

zararlı olduğu düşüncesi medeni durum, 

yaş, gelir ve eğitim durumuna göre 

değişmektedir. 

Organik ürünlerin kontrol ve 

denetimi hakkında bilgi 

sahibiyim. 

 

Medeni Durum 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

12,693 

8,185 

5,306 

5,493 

,000 

,000 

,000 

,000 

 

Organik ürünlerin kontrolü ve denetimi 

hakkında bilgi sahibi olma medeni 

durum, yaş, gelir ve eğitim durumuna 

göre değişmektedir. 

Organik ürün yetiştirilirken 

her safhada kontrol ve 

denetime önem 

verilmektedir. 

Medeni Durum 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

21,768 

2,856 

5,179 

7,728 

,000 

,024 

,000 

,000 

Organik ürün yetiştirilirken her safhada 

kontrol ve denetime önem verildiğini 

düşünme medeni durum, yaş, gelir ve 

eğitim durumuna göre değişmektedir. 

Kullandığım ürünler sağlığım 

açısından son derece 

faydalıdır. 

Cinsiyet 

Medeni Durum 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

4,202 

10,241 

7,079 

8,254 

5,552 

,041 

,002 

,000 

,000 

,000 

Kullanılan ürünlerin sağlık açısından 

faydalı olması cinsiyet, medeni durum, 

yaş, gelir ve eğitim durumuna göre 

değişmektedir. 

Organik ürünlerin pahalı 

olması normaldir. 

Medeni Durum 

Gelir 

Eğitim 

6,713 

8,655 

5,110 

,010 

,000 

,001 

Organik ürünlerin pahalı olmasının 

normal olarak düşünülmesi medeni 

durum, gelir ve eğitime göre 

değişmektedir. 

Organik bir ürüne 

alternatifine kıyasla daha 

fazla para öderim. 

Yaş 

Gelir 

Eğitim 

6,124 

12,083 

9,468 

,000 

,000 

,000 

Organik ürünlere alternatiflerine kıyasla 

daha fazla para ödeme yaş, gelir ve 

eğitim durumuna göre değişmektedir. 
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SONUÇ 

Türkiye’de ikamet eden ve organik ürün kullanan tüketicilerin organik ürünlere 

yönelik tutumlarının ve organik ürün tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir;   

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, katılımcıların 

%41,5’i kadın, %58,5’i erkek tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan tüketicilerin 

eğitim durumu yüksek olduğu görülmektedir. En büyük grubu üniversite düzeyinde eğitimi 

olan tüketiciler oluşturmaktadır (%35,9). Ankete katılanların yaş dağılımına baktığımızda en 

büyük oran %46,8 26-35 yaş grubundadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 2501-5000 

TL gelire sahip olanlar oluşturmaktadır (%45,5). Ankete katılanlar medeni durum açısından 

değerlendirildiğinde %67,4’ünün evli, %32,6’sının bekar olduğu görülmektedir.  

Tüketicilerin organik ürünlerle ilgili haberleri çoğunlukla internetten elde 

etmektedirler. Katılımcıların en çok satın aldığı ürün grubu organik yaş sebze ve meyveler ile 

organik içeceklerdir (çay, süt, meyve suları). Katılımcıların organik ürün satın alırken mağaza 

tercihlerini etkileyen en önemli özelliği temizlik ve hijyendir. Tüketicilerin organik ürünü 

seçmelerindeki en önemli neden bu ürünlerin ilaç, hormon, katkı maddesi içermemesidir. 

Tüketicilerin cinsiyetinin organik ürünlere yönelik tutumunu etkileyip etkilemediğini 

tespit etmek için yapılan analiz sonuçlarında, cinsiyetin organik ürünlere yönelik tutumlarını 

etkilemediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç literatürdeki çoğu çalışma ile zıt niteliktedir (Lea ve 

Worsley, 2005; Akın ve ark., 2010; Davies, Titterington ve Cochrone, 1995). 

Tüketicilerin medeni durumunun, eğitim durumunun, gelir durumunun ve yaşının 

organik ürünlere yönelik tutumunu etkiliyip etkilemediğini tespit etmek için yapılan analiz 

sonuçlarında medeni durumunun, eğitim durumunun, gelir durumunun ve yaşın organik 

ürünlere yönelik tutumlarını etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Organik ürüne yönelik 

tutumları gelire ve eğitim düzeyine göre sınıflandırmaya yönelik çabalar, birbirine karışmış 

durumdadır. Yapılan çalışmalarda, bu demografik değişkenler ve organik ürüne yönelik tutum 

arasında hem olumlu hem de olumsuz ilişkiler saptanmıştır (Chinnici vd., 2002). Diğer bir 

araştırmadaki bulgular ise, herhangi bir sonuca götürmemektedir (Jolly, 1991).  

Bu çalışmadan elde edilen bulgularla, organik ürün tüketicilerinin demografik 

özellikleri belirlenerek organik ürün üreten firmalara rehberlik edilmeye çalışılmıştır.. Ancak 

organik ürün pazarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyümesinden dolayı  

organik ürün satın alan tüketicileri anlamak üzere daha ileri araştırmalar yapılması 

gerekmektedir 

. 
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BAZI DOĞAL TORF KAYNAKLARININ VİRÜSTEN ARİ PORTAKAL 

FİDAN ÜRETİMİNDE KULLANIMI 

 
Bora AĞSARAN¹, Mehmet ÖZDEMİR¹, Mustafa SOYSAL¹ 

¹Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ANTALYA 

Özet 

Ülkemizde ve Dünya’da turunçgil üretimi büyük bir öneme haizdir. Ülkemizde turunçgil üretiminin 

artmasına paralel olarak turunçgil fidan üretimi de artmaktadır. Birçok turunçgil tür ve çeşidinde olduğu gibi 

portakal fidanı üretiminde anaç olarak Yerli turunç yaygın olarak kullanılmaktadır. Turunçgillerde hastalık ve 

zararlı bulaşma riskinden dolayı turunçgil fidan yetiştiriciliğinin kontrollü sera şartlarında, toprak faktörlerine 

bağlı kalınmadan kontrollü yetiştirme ortamlarında yapılması tavsiye edilmektedir. Kontrollü şartlarda yapılan 

virüsten ari turunçgil fidan yetiştiriciliğinde yetiştirme ortamı olarak torf karışımları kullanılmaktadır. Ülkemizin 

muhtelif bölgelerinde de doğal yollarla oluşmuş, içerik yönünden değişik özellikte torf yatakları bulunmaktadır. 

Bu çalışma ile Batı Akdeniz havzasında bulunan Elmalı, Gölhisar ve Çameli’nde bulunan doğal 

yataklardan alınan torflar ile kontrol olarak kullanılan ithal torf fidan üretim tekniğine uygun bir şekilde, yine 

Nevşehir’deki doğal kaynaklardan elde edilen pomza ile (%65 torf+%35 pomza) karıştırılarak kullanılmıştır. 

Araştırmada anaç olarak yerli turunç kullanılmış, portakal olarak üretimi gittikçe artan BATEM Fatihi çeşidi 

kullanılmıştır. Araştırma sera kontrollü sera ortamında, tesadüf blokları deneme deseninde, 3 tekerrürlü ve her 

tekerrürde 10 bitki olacak şekilde yürütülmüştür.  Değişik torf ortamlarında yetiştirilen çöğürlerde ve aşılamadan 

sonra fidanlarda; kök uzunluğu, bitki boyu, kök boğazı- fidan çapı, çöğür-fidan boyu, kök - gövde yaş-kuru 

ağırlıkları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Torf, Yerli turunç, portakal, fidan 

UTILIZATION OF SOME NATURAL PEATS ON PRODUCTION OF  

VIRUS-FREE ORANGE SAPLINGS 

 
Abstract 

Citrus production has great importance in Turkey and in the World. Citrus sapling production is 

increased parallel to citrus production in our country. Local sour orange rootstock is widely used for orange 

sapling production like most of other citrus species. In citrus it is recommended that citrus sapling production 

must be preformed without soil, under controlled greenhouse conditions because of the contamination risk of 

diseases and pests. In virus-free citrus sapling production performed under controlled conditions, peat mixtures 

are used as growing media. There are some naturally occured peat seams which have different ingredients in our 

country. 

In this study, utilization of some peat types taken from natural peat seams of Elmalı, Gölhisar and 

Çameli situated in West Medditerranean basin and exported peat (as control) were used. These peats were mixed 

with pumice (65% peat+35% pumice) taken from natural sources in Nevşehir and growing mediums were 

prepared. In research local sour orange was used as rootstock, after that Batem Fatihi orange cultivar was budded 

on this rootstock. Research was performed in controlled greenhouse, in rondomly block design, in 3 replicates 

and 10 plants per replicate. In seedlings grown in different mediums and saplings after grafting; root lenght, 

plant height, root colar-sapling diameter, seedling-sapling lenght, root-trunk wet-dry weight were measured. 

Keywords: Peat, Local sour orange, orange, sapling 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde ve Dünyada turunçgil yetiştiriciliği, üretimi, tüketimi,  ticareti gittikçe 

artmaktadır. Ülkemizde 1.304.973 da alanda 3.783.517 ton turunçgil üretimi yapılmaktadır 

(Anonim, 2014). Ülkemiz için bu derece önemli bir ürün grubunun fidan üretimi de oldukça 

önemlidir. Turunçgiller, başta virüs ve virüs benzeri hastalıklar olmak üzere birçok hastalık ve 

zararlılar yönünden oldukça hassas türler arasında değerlendirilmektir (Kurt ve ark. 2008). 

Turunçgil fidan üretiminde virüs hastalıkları, nematodlar vb. zararlı organizmaların 

bulaşmasının önlenmesi için fidan üretiminin kontrollü sera ortamlarında ve toprak şartlarına 

bağlı olmadan yapılması gerekmektedir. Torbada fidan yetiştiriciliğinde yetiştirme ortamı 
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olarak torf-pomza veya torf-perlit karışımları kullanılabilmektedir. Fidancılıkta torf gideri en 

önemli gider kalemleri arasındadır (Özdemir, 2012).  

Yukarıda belirtildiği üzere virüsten ari turunçgil fidan üretiminin kontrollü şartlarda ve 

toprak şartlarına bağlı kalınmadan yapılması çok önemlidir. Yetiştirme ortamı olarak 

kullanılabilecek materyalinde balta nematodlar olmak üzere zararlı organizmalardan temiz 

olması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak değişik bölgelerde bazı toprak karışımları 

kullanılmakla birlikte gerek kullanılan toprakların homojen olmaması gerekse toprak kaynaklı 

zararlı organizma bulaşma risklerinden dolayı torbada fidan yetiştiriciliğinde toprak kullanımı 

yerine başta torf olmak üzere değişik organik kaynaklardan yararlanılmaktadır. 

Torflar; ıslak bir ortamda, devamlı su biriken bataklık alanlarda hızla gelişen bitkilerin 

bıraktıkları artıkların havasız şartlarda yığılarak birikmesinden oluşurlar. Bu oluşumda bu 

alanlarda yaşayan küçük canlılar, mantarlar ve algler büyük rol oynamaktadırlar (Demiral, 

2000). 

Torbalarda yetiştirilen bitkilerin kökleri sınırlı bir hacimde geliştiklerinden bu sınırlı 

ortamdan yoğun bir şekilde su ve besin maddesi alımı gerçekleşmektedir. Bu nedenle bitki 

köklerinin ihtiyacı olan su ve besin maddelerinin bu ortamlardan karşılanması gerekmektedir. 

Bu özelliklerin sağlanması için kullanılan materyalin su tutma kapasitesinin, organik madde 

içeriğinin ve havalanma kapasitesinin yüksek olması gerekmektedir. Bu özellikleri 

karşılaması nedeniyle torflar torbada fidan yetiştiriciliğinde çok kullanılmaktadır.  (Demiral, 

2000). 

Ülkemizin muhtelif bölgelerinde içerikleri yönünden birbirinden farklılık arz eden torf 

yatakları bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Bolu-Yeniçağa, Kahramanmaraş-Gavur Gölü, 

Muş-Sazlıkbaşı, Ağrı- Doğu Beyazıt, Kayseri-Karasaz, Denizli-Buldan, Adıyaman Gölbaşı, 

ve Malatya torf yatakları sayılabilir. Batı Akdeniz havzasında halen kullanımda olan Antalya-

Elmalı, Burdur - Gölhisar, ve Denizli Çameli ilçelerinde bulunan torf kaynakları 

bulunmaktadır. Ancak ülkemizdeki torf yataklarının kullanımı konusunda standart 

oluşturulamamış, elde edilen torflarda homojenlik sağlanmadan piyasaya sürülebilmektedir. 

Ayrıca torf kaynakları Maden Kanunu hükümlerine göre yönetildiklerinden ve doğal 

kaynaklar olarak değerlendirildiklerinden dolayı bu kaynakların kullanılması ve işlenmesi 

zorlaşmaktadır. 

Ülkemizde oluşan torflarda organik madde oranı % 30-80 arasında değişmekte, bu 

özellikle havza türü organik depolamanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte Trabzon - Sürmene Ağaçbaşı yaylasındaki torfların organik maddesinin % 90 

civarında olduğu görülmüştür (Çaycı, 1989). 

Ülkemizde satılan ithal torflar genellikle Baltık ülkeleri  (Belarus, Litvanya vs) 

kaynaklıdır. İthal torflar işlenerek, ambalaj ve içerik standartları oluşturularak 

ambalajlanmakta bu şekilde pazarlanmaktadır. İthal torflar yerli torflara göre 2-3 kat daha 

pahalı satılmakta, bu durumda da fidan üretim maliyetleri artış göstermektedir. 

Bu çalışma ile Batı Akdeniz havzasında bulunan bazı torf kaynaklarından elde edilen 

torfların kontrollü ortamlarda ve torbada portakal fidan yetiştiriciliğinde kullanım imkânları 

incelenmiştir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma BATEM Kayaburnu Meyvecilik bölümü fidan üretim seralarında 

gerçekleştirilmiştir. Deneme 16.11.2011 tarihinde çöğürlerin farklı torf kaynaklarıyla 

oluşturulmuş torbalara (uygulamalara) şaşırtılmasıyla başlamış, 18.09.2012 tarihinde aşılama 

yapılmış ve ölçümler alınmış, 13.06.2013 tarihinde deneme sonu fidan ölçümleri yapılarak 

deneme sonlandırılmıştır.  

Kullanılan torflar; Elmalı (Antalya), Gölhisar (Burdur) ve Çameli (Denizli)’ de 

bulunan kaynaklardan alınmış olup Kontrol olarak Litvanya kaynaklı ithal torf kullanılmıştır. 

Kullanılan torfların içerik analizleri Çizelge 2’ de gösterilmektedir. Pomza Nevşehir kaynaklı 

olup 2-5 mm çapındadır. Yetiştirme ortamı olarak kullanılan torf-pomza karışımları 5 lt 

hacimli torbalara doldurulmuş ve çöğürler 5-6 yapraklı halde iken bu torbalara şaşırtılmıştır.  

Araştırmada anaç olarak Yerli Turunç (Citrus aurantium L.)  kullanılmış, çöğürler 

aşılama kalınlığına geldiğinde üzerine BATEM Fatihi portakal çeşidi aşılanmıştır.  

Çalışmada kullanılacak çöğürler 3-4 yapraklı boya gelinceye kadar Çöğür üretim 

bençlerinde büyütülmüş ve deneme başlangıcında (fidan torbalarına şaşırtma esnasında) ve 

aşılama zamanında; bitki boyu, kök uzunluğu, kök boğazı çapı, kök ve gövde yaş-kuru 

ağırlıkları, aşılamadan 9 ay sonra fidan satış aşamasına geldiğinde; fidan boyu, kök 

uzunluğu, kök boğazı çapı, fidan çapı, aşı noktası çapı, kök ve gövde yaş-kuru ağırlıkları 

ölçümleri yapılmıştır.  

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her 

tekerrürde 10 adet bitki kullanılmıştır. Çöğür üretimi, çöğürlerin şaşırtılmasından sonraki 

bütün teknik ve kültürel işlemler ‘Meyvecilik Bölümü Virüsten Ari Fidan ve Aşı Gözü üretim 

Seralarında’ yapılan rutin işlemlerle (havalandırma, gölgeleme, sulama, gübreleme, bakım 

işlemleri vs) beraber yürütülmüştür.  

 

Çizelge 1. Denemede Kullanılan Torfların Bazı Özellikleri 

Denemede Kullanılan Torfların Bazı Özellikleri 

Torf kaynağı pH EC 

mmhos/cm 

Org. Mad 

(550 
0
C) 

N (%) P (%) K (%) C (%) 

Elmalı 7,1 844 46,5 1,83 0,05 0,43 27 

Gölhisar 7,6 1115 46,5 1,44 0,06 0,4 26,9 

Çameli 7,7 356 34,7 1,28 0,03 0,85 20,1 

Kontrol 5,5 244 92,2 0,97 Eser 0,002 53,5 

  

Çizelge 2. Denemede Kullanılan Çöğürlerin Ölçüm Değerleri 

Denemede Kullanılan Çöğürlerin Başlangıç Ölçüm Değerleri 

Uygulama 
Bitki 

Boyu (cm) 

Kök 

Uzunluğu 

(cm) 

Kök 

Boğazı 

Çapı (mm) 

Kök Yaş 

ağırlığı (g) 

Kök Kuru 

ağırlığı (g) 

Gövde yaş 

ağırlığı (g) 

Gövde 

kuru 

ağırlığı (g) 

Elmalı 29,38 12,15 1,75 1,25 0,27 3,72 0,93 

Çameli 28,40 11,17 1,87 1,36 0,31 4,08 1,04 

Gölhisar 27,34 11,06 1,78 1,33 0,25 3,83 0,99 

Kontrol 28,58 10,98 1,63 1,12 0,29 3,54 0,91 
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Denemede çöğürlerin aşılama zamanı ile fidan üretimi için gereken makul süre 

sonunda fidanların ölçüm sonuçları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. Aşılamadan yaklaşık 

9 ay sonra fidan ölçümleri gerçekleştirilmiş ve deneme sonlandırılarak veriler 

değerlendirilmiştir. (SAS İstatistik Programında varyans analizi  ve ortalamalara Duncan 

Çoklu Karşılaştırma  Testi uygulanmıştır  (α=0.05)). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Aşılama zamanında ve deneme sonunda yapılan ölçümler incelendiğinde; farklı 

uygulamalardaki çöğürlerin tamamının sonbahar döneminde aşılama kalınlığına geldikleri 

belirlenmiştir.  

Aşılama zamanındaki ölçümlerde; bitki boyu, kök boğazı çapı ve aşı noktası çapı 

değerlerinde uygulamalar arasında farklılıklar bulunmuş, ithal torf uygulamasından en yüksek 

değerler alınmış bununla birlikte Elmalı ve Çameli torfu uygulamasından buna yakın veriler 

elde edilmiştir.  

Deneme sonucunda yapılan ölçümlerde; kök boğazı çapı, gövde yaş ve kuru ağırlığı, 

kök yaş ve kuru ağırlığı verilerinde uygulamalar arasında farklılık tespit edilmiş, en iyi 

sonuçlar ithal torf, Çameli ve Elmalı torfundan elde edilmiştir. Her iki dönemde yapılan 

ölçümlerde Gölhisar torfunun kullanıldığı uygulamalarda en düşük sonuçlar alınmıştır. 

 

Çizelge 3. Aşılama Zamanı Çöğürlerde Ölçüm Sonuçları 

Aşılama zamanı çöğürlerde ölçüm sonuçları (18.09.2012) 

Uygulama 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Kök 

boğazı 

çapı (mm) 

Aşı 

noktası 

çapı(mm) 

Gövde 

yaş 

ağırlığı 

(g) 

Gövde 

kuru 

ağırlığı 

(g) 

Kök yaş 

ağırlığı 

(g) 

Kök kuru 

ağırlığı 

(g) 

Elmalı 85,11 a 8,34 a 6,00 b 34,26 a 13,46 a 19,55 ab 6,52 ab 

Çameli 83,05 ab 8,32 a 5,84 b 40,13 a 15,19 a 25,90 a 8,36 a 

Gölhisar 73,03 b 7,37 b 5,20 c 35,25 a 13,56 a 15,76 b 4,92 b 

Kontrol 91,49 a 9,18 a 6,39 a 40,28 a 16,35 a 17,78 ab 6,00 ab 

 

Çizelge 4. Deneme sonu ölçüm sonuçları 

Deneme sonu ölçüm sonuçları (13.06.2013) 

Uygulama 

Bitki 

boyu 

(cm)  

Kök 

boğazı 

çapı 

(mm) 

aşı 

noktası 

çapı 

(mm) 

Fidan 

çapı 

(mm) 

Kök 

uzunluğu 

(cm) 

Gövde 

yaş 

ağırlığı 

(g) 

Gövde 

kuru 

ağırlığı 

(g) 

Kök yaş 

ağırlığı (g) 

Kök 

kuru 

ağırlığı 

(g) 

Elmalı 81,49 10,34 b 11,77  5,95  35,00  70,74 b 27,03 ab 36,39 c 11,06 b 

Çameli 84,44 11,82 a 11,85  6,23  34,00  71,71 b 27,00 ab 53,97 ab 17,70 a 

Gölhisar 71,50 9,99 b 12,25  6,18  33,00 55,57 b 20,71 b 37,91 bc 11,31 b 

Kontrol 85,52 11,06 ab 11,34  6,03  29,00  95,59 a 36,07 a 57,20 a 17,02 a 

 

4. SONUÇ  

Kontrollü ortamlarda torbada yapılan ve Yerli turunç anacının kullanıldığı portakal 

fidan yetiştiriciliğinde ithal torfla birlikte Elmalı ve Çameli kaynaklı torfların rahatlıkla 

kullanılabileceği tespit edilmiştir. İthal torf kullanımının azaltılabilmesi, torbada-saksıda  
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portakal fidan yetiştiriciliğinde maliyetlerin azaltılarak daha kısa sürede daha kaliteli portakal 

fidanı yetiştirilebilmesi için öncelikle ülkemizdeki diğer torf kaynaklarından elde edilecek 

torfların denenmesi, yerli torfların standartlaştırılarak satışa sunulması büyük önem 

taşımaktadır. 
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Özet 

Kesme çiçek sektörü dünyada büyük bir hızla gelişmektedir. Üretim alanları son yıllarda iklim avantajı 

ve ucuz işgücüne sahip olan Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik ülkelerine doğru kaymaktadır. Sera 

üretiminde ısıtma masrafı toplam girdilerin %50’sinden daha yüksektir.Bu durum özellikle enerji korunumu ve 

daha sağlıklı çiçek üretimi açısından çevre değerlerine önemli katkıda bulunmaktadır. Fakat kesme çiçekçilikte 

toprak sterilizasyonu, üretim ve hasat sonrasında çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan birçok 

kimyasal madde kullanılmaktadır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı etkileri sebebiyle metil bromidin 

yasaklanmasından sonra, Metam sodyum, Dazomet vb. birçok kimyasal madde toprak sterilizasyonu amacıyla 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu maddelerin de birçoğunun zararlı etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Kesme 

çiçek yetiştiriciliği yapılan seralarda ve anaçlıklarda çevre ve sağlığa zararlı etkileri olan ve kamuoyunda da 

tepki ile karşılanan pestisitlerin kullanımı oldukça fazladır. Bu bitkiler, sebze ve meyveler gibi yiyerek 

tüketilmedikleri için pestisit kalıntı miktarına henüz yeterince sınırlama söz konusu değildir. Tarım işçileri için 

risk yüksek olmakla birlikte, bu bitkileri satın aldıktan sonra temas eden insanlar için de tehlike söz konusudur. 

Ayrıca bu pestisitler yeraltı ve yerüstü sularına karışmakta ve bu yolla da çevre kirliliğine sebep olmaktadırlar. 

Kesme çiçeklerde hasat sonrasında vazo ömrünü uzatmak amacıyla gümüş gibi ağır metal içeren ve çevreye 

zarar veren kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Hollanda gibi bazı ülkeler böyle ağır metal içeren çözeltiye 

konulmuş çiçekleri ülkesine kabul etmemektedirler.Bütün bu nedenlerden dolayı, kesme çiçekçilikte organik 

yetiştiricilik teşvik edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kesme çiçek, organik tarım, pestisit, gümüş, çevre 

THE IMPORTANCE OF ORGANİC CUT FLOWER PRODUCTION 

 
Abstract 

Cut flower production industry in the world is growing rapidly. The production has been moving to 

Central America, Africa and Asia Pasific countries due to ecological advantages and low labor costs. Heating 

cost of the green house production is quite high even more than 50% of the total inputs. This is the main reason 

for them ovement. Environmental concerns are basic and fundamental agenda of our daily life. For this reason, 

soil sterilization chemicals, pesticides, post-harvest preservatives and fertilizer sare threathening our 

environment and human health. Methyl bromide was vasty used for soil sterilization in the near past and its use 

was banned because of its side effects. Metam sodium, Dazomet and similar chemical substituted for methyl 

bromide. Infact, these chemicals have side effects, too. Pesticide usage is very common in the greenhouse crop 

production, especially for the flowers. In general since the flowers are not consumed as fruit sand vegetables by 

people. Howevever, public opinion are raising their voices againist pesticide use in general on crops including 

flowers. The danger of pesticides on flowers is passed to people by touching and breathing. Soil, running and 

underground water are also seriously contaminated by pesticides used by growers. Heavy metals such as silver 

are commonly used to extand vase life of cut flowers. Some countries like Holland are not allowing the flowers 

with solutions containing such heavy metal to the country. Thus, organic flower production has been encouraged 

and financely supported in many developed parts of the world. 

Keywords: Cut flowers, organic production, pesticide, silver, environment 

GİRİŞ   

Organik tarım, dünyada hızla gelişen bir sektördür. 2012 yılı verilerine göre, dünyada 

164 ülkede, 37.5 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Bu alanın %32’si 

Okyanusya, %30’u Avrupa, %18’i Latin Amerika, %9’u Asya, %8’i Kuzey Amerika ve %3’ü 

de Afrika’da yer almaktadır. Organik tarımın en fazla yapıldığı ülkeler; Avusturalya (12 

milyon ha.), Arjantin (3.6 milyon ha.) ve Amerika Birleşik Devletleri (2.2 milyon ha.)’dir. 64 

milyar dolarlık organik gıda pazarında Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri en 
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büyük pazara sahip ülkelerdir  (FIBL ve IFOA, 2014). Dünya organik tarım ürünlerinde 

çeşitlilik artan talebe bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Organik tarım ve gıda ürünleri 

dışında, ekolojik otel ve restoranlar, organik tekstil, sağlık ürünleri ve bunlarla ilgili 

mağazalar da giderek çoğalmaktadır. 

Ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan organik üretim son 20 yıllık dönemde çok hızlı 

gelişmiştir. 2013 yılı verilerine göre, Türkiye’de 61 bin organik tarım üreticisi ile 770 bin 

hektar alanda organik tarım yapılmaktadır (GTHB, 2015). Ülkemizde son yıllarda üretilen 

organik ürünler giderek çeşitlenmektedir. Bunlar; taze meyve ve sebze, baklagiller, tarla 

bitkileri (pamuk ve buğday), tıbbi ve aromatik bitkiler, kurutulmuş meyvelerdir (elma, fındık, 

ceviz, Antep fıstığı, incir, kayısı ve üzüm). Son yıllarda organik bal, et, süt ve yumurta 

üretimi de hızla gelişmektedir (Demiryürek, 2015). 

Ülkemiz’de dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerinde organik tarımın tanımı ile ilgili 

bir kavram karmaşası sözkonusudur. Bu karmaşayı gidermek için uzun çalışmalar sonucu 

organik tarımın tanımı yapılmış ve Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu 

(IFOAM) tarafından 2008 yılında İtalya’da onaylanmıştır. Buna göre; “Organik tarım; toprak, 

ekosistem ve insan sağlığını sürdüren bir üretim sistemidir. Sistem, olumsuz etkisi olan 

girdilerin kullanımı yerine; ekolojik süreç, biyolojik çeşitlilik ve yerel koşullara uyum 

sağlamış döngülere dayanır. Organik tarım, içinde bulunduğumuz çevreye fayda sağlamak, 

adil ilişkiyi ve tüm ilgili taraflar için iyi bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak adına gelenek, 

yenilikler ve bilimi biraraya getirir.” Bu yüzden organik tarım sağlık, ekoloji, hakkaniyet ve 

özen ilkelerine dayanır (IFOAM, 2009).  

Hem dünyada hem de ülkemizde organik ürün çeşitliliği büyük bir hızla artmasına 

rağmen dünyada büyük bir ticaret hacmine sahip olan süs bitkileri ve özellikle de kesme 

çiçekçilikte organik yetiştiricilik konusunda çalışmalar çok sınırlı kalmış ve son yıllarda bu 

konuya ilgi artmaya başlamıştır.   

Dünya süs bitkileri üretimi 1.5 milyon hektar alana ve 50.3 milyar €’luk üretim 

değerine sahiptir. Kesme çiçek ve saksı bitkileri üretimi 28.2 milyar € üretim değeri ile 

toplam süs bitkileri üretimi içerisinde ilk sırada yer almaktadır ve 651.8 bin hektarlık üretim 

alanına sahiptir. Türkiye’de toplam 45 bin dekar alanda süs bitkileri üretimi yapılmakta ve 

bunun 12 bin dekarını kesme çiçek ve saksı bitkileri oluşturmaktadır. Dünya süs bitkileri 

ihracatında lider olan ülkeler: Hollanda, Kolombiya, Almanya, Belçika, İtalya, Ekvator ve 

Kenya’dır (Kazaz ve ark., 2015). Üretimin en önemli girdilerinden olan ısıtma masrafları 

nedeniyle son yıllarda kesme çiçek üretimi iklim avantajı olan Latin Amerika, Afrika ve 

Asya–Pasifik ülkelerine doğru kaymıştır. İşçiliğin de son derece ucuz olduğu bu ülkelerle 

rekabet etmek zorlaşınca, uzun yıllardır teknolojik imkanları kullanarak kesme çiçek üretimi 

yapan birçok gelişmiş ülke saksı bitkileri veya tohum, fide ve fidan gibi çoğaltım 

materyallerinin üretimine yönelmiştir. William (2007), İngiltere marketlerine gelen Kenya ve 

Hollanda güllerini karşılaştırdığı çalışmasında; 12.000 Kenya gülünün 2 200 kg CO2 

emisyonuna sebep olurken, aynı sayıda Hollanda gülünün 16 kat daha fazla 35 000 kg CO2 

emisyonuna sebep olduğunu tespit etmiştir. Aynı çalışmada diğer sera gazları bakımından ise 

Hollanda güllerinin Kenya güllerinden 6 kat daha fazla emisyona neden olduğu saptanmıştır. 

Bu durum Hollanda güllerinin 8 haftadan 12 haftaya kadar olan büyüme döngüsü içinde 

Kenya güllerine göre daha fazla yapay ışık, ısıtma, soğutmaya ihtiyaç duyması, yani daha çok 

enerji kullanımına ihtiyaç duyması ile açıklanabilir. Bu nedenle iklim avantajı olan yerde 
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yapılan üretim, özellikle enerjinin korunumu açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 

çalışmada Afrika’nın güçlü güneşinde yetişen güllerin Hollanda güllerinden %70 daha yüksek 

verim değerine ulaştığı da tespit edilmiştir. Üretim alanlarının iklim avantajı olan ülkelere 

kaymış olması bu yönüyle hem çevre değerlerine hem de verim ve kaliteye olumlu katkıda 

bulunmaktadır. Dünyada sera ve açıkta kesme çiçek yetiştiriciliğinin toprak hazırlığından, 

üretime ve hasat sonrasına kadar tüm aşamalarında, birçok kimyasal madde kullanılmakta ve 

bunlar çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde 

toprak fumigantları, pestisitler, gübreler, hormonlar ve vazo ömrü uzatmada kullanılan 

germisitler en çok kullanılan kimyasallardır. Özellikle son yıllarda yapılan birçok araştırmada 

Kolombiya, Kenya, Ekvador ve Uganda gibi yoğun kesme çiçek üretimi yapılan ülkelerde 

çevre kirliliği ve kanser, anormal bebek doğumları, sinir sistemi hasarları, solunum yetmezliği 

gibi birçok hastalıklarda görülen artış bunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir 

(Leipold ve Morgante, 2013; Mekonnen ve ark., 2012; Smith ve ark., 2004). Ayrıca bu 

kimyasallarla ilgili çoğu kez kalıntı ve fitotoksik etki sorunlarıyla da karşı karşıya 

kalınmaktadır. 

 

KESME ÇİÇEKÇİLİKTE KİMYASAL KULLANIMI  

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılan ve büyük tehdit oluşturan kimyasallar; toprak 

fumigantları, pestisitler ve vazo ömrünü uzatmada kullanılan germisitler olmak üzere 3 grupta 

incelenebilir: 

 

1.Toprak Fumigantları 

1.1.Metil Bromid  

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde toprak kökenli hastalık, zararlı ve yabancı otları elemine 

etmek için toprak sterilizasyonu şarttır. Metil bromid bu amaçla, uzun yıllar hem kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde hem de diğer tarım ürünlerinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmış bir 

fumiganttır. 1940 yılından sonra kullanılmaya başlayan bu kimyasal maddenin geniş 

spektrumlu olması, toprakta kolayca yayılabilmesi ve kolay uygulanması gibi nedenlerle 

kullanımı hızla artmıştır. Çok zehirli bir kimyasal madde olan metil bromidin zamanla çevre 

ve insan sağlığı açısından birçok olumsuz etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; ozon 

tabakasını inceltip yeryüzüne ulaşan ultraviyole radyasyonu (UV-R) artırmak, uygulandığı 

alanda tüm organizmaları öldürerek rekabeti ortadan kaldırmak, üretim ve kullanım 

aşamasında insan sağlığı için büyük risk oluşturmak ve bazı bitkilerde özellikle karanfilde 

fitotoksik etkiye sahip olmak. Metil bromid Türkiye’de ilk defa 1976 yılında kullanılmaya 

başlanmış ve kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. 1987 yılında 160 ülkenin katılımı ile imzalanan 

ve ülkemizin de 1991 yılında taraf olduğu Montreal protokolü gereğince kullanımının ve 

ithalatının kademeli olarak azaltılması kararı benimsenmiştir. Bu anlaşmaya göre; yıllar 

boyunca kademeli azaltmak suretiyle gelişmiş ülkeler 2005 yılında, gelişmekte olan ülkeler 

ise 2015 yılında metil bromid kullanımını tamamen bırakacaklarını kabul etmişler ve 

uygulamaya koymuşlardır. Bu anlaşmadan sonra metil bromidin azaltılarak, alternatiflerinin 

uygulamaya konulabilmesi için gerekli politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik bir 

eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planı yayımlanan bazı yönetmelikler ile yürürlüğe 

koyulmuştur. Bu yönetmeliklerle ülkemizde metil bromidin kullanımının 2004 yılında tütün 

ve depolanmış ürünlerde, 2007 yılında ise toprakta kullanımının tamamen sonlandırılması ve 
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sadece taşıma öncesi ve karantina amaçlı uygulamalarda kullanımına izin verilmesi hükme 

bağlanmıştır. Ülkemizde artık kullanılmamakla birlikte, Kenya, Uganda, Zimbabve gibi 

kesme çiçek üreten birçok ülkede hala toprak fumigantı olarak kullanılmaktadır. Bu çok 

zehirli kimyasalın kullanımının tüm dünyada tamamen yasaklanması şarttır.  

Dünyada ve Türkiye’de günümüzde metil bromid alternatifi olarak kullanılan en 

yaygın uygulamalar: Kimyasal uygulaması (Metam sodyum, Dazomet, Kloropikrin, Metil 

iyodür, 1-3 Dichloropropen) Solarizasyon, Buhar uygulaması, Biyofumigasyon, Topraksız 

kültür, Sıcak su uygulaması, Bitkisel kökenli preparatlar, Dayanıklı kültivarlar vb. veya 

bunların kombinasyonlarıdır (Gümrükçü, 2004). 

 

1.2. Metil Bromid Alternatifleri: 

1.2.1. Metil Bromide Alternatif Kimyasallar: Metil bromidin yasaklanmasından 

sonra toprak sterilizasyonunda metil bromide alternatif olarak Dazomet (Basamid), Metam 

sodyum (Vapam), Kloropikrin,1,3 Dichloropropene (1,3 D), Metil iyodür gibi kimyasallar 

kullanılmaya başlanmıştır. Dazomet toprak kaynaklı hastalık, nematod ve yabancı otlara karşı 

kullanılan, nemli toprakta sıcaklıkla gaz haline geçerek etkili olan ülkemizde Basamid adıyla 

ruhsatlı granül formda bir toprak dezenfektanıdır. Metam sodyum,Vapam olarak da bilinen ve 

toprak kaynaklı hastalıklar, nematod ve yabancı otlara karşı etkili olabilen geniş spektrumlu 

sıvı formülasyonda bir toprak fumigantıdır. Sulama sistemiyle kolaylıkla toprağa 

uygulanabilir. 1-3 Dichloropropen nematod kontrolünde metil bromid kadar etkili olmakla 

birlikte, hastalık ve zararlı kontrolünde çok fazla bir etkisi yoktur. Kloropikrin, nematod, 

bakteri, fungus, böcek ve yabancı otların kontrolü için kullanılabilir, fakat metil bromid ile 

karşılaştırıldığı zaman yabancı ot ve nematod kontrolü için fazla etkili değildir. Araştırmalar 

kloropikrinin diğer kimyasallar ile birlikte kullanıldığı zaman daha etkili olduğunu 

göstermiştir. Metil iyodür fungus, nematod, böcek ve yabancı otlara karşı kullanılan bir 

fumiganttır. 

Ozon tabakasına zarar vermedikleri için Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından metil 

bromid alternatifi olarak kullanımları kabul görmekle birlikte bu kimyasalların da çevre ve 

insan sağlığı ve bitkilerde fitotoksik etkileri ile ilgili problemlere sahip oldukları 

bilinmektedir. Bunların kullanımları ile ilgili tartışmalarda sık sık gündeme gelmektedir. 

Örneğin, çevreye zararlı etkileri tespit edildikten sonra metil iyodürün kullanımını birçok ülke 

sınırlandırmıştır (EPA, 2000). 

1.2.2. Solarizasyon: Solarizasyon uygulaması, yaz mevsimi sıcak geçen ve bu 

dönemde yüksek miktarlarda güneş enerjisine sahip olan ülkeler için uygun bir uygulamadır. 

Ancak solarizasyon uygulanmasında başarı sağlamak için; sıcaklığın en fazla ve güneş 

ışığının en yoğun olduğu zaman uygulama yapılmalı ve toprak suyla iyice doyurulduktan 

sonra toprak yüzeyi düzeltilerek plastikle kapatılmalıdır. Solarizasyon boyunca toprak 

yüzeyinin nemli kalmasını sağlamak için plastik örtü altına damlama boruları döşenmelidir. 

Bu şekilde toprağın 4-6 hafta kapalı olarak bekletilmesi gerekmektedir. Modern seracılıkta 

üretim tüm yıl boyunca devam ettiği ve bekleme süresi uzun olduğu için bu yöntemin 

kullanılması sınırlıdır. Özellikle ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde daha çok sebze üreticileri 

tarafından bu yöntem kullanılmakta ve bu yolla toprak kökenli hastalık, nematod ve yabancı 

otlar baskı altında tutulabilmektedir. Bekleme süresinin uzun olması nedeniyle, söküm ve 
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dikim periyodu çok kısa olan Akdeniz Bölgesi karanfil üreticilerinin bu yöntemi kullanması 

mümkün değildir.   

1.2.3. Buharla sterilizasyon: Buhar uygulaması; toprak kaynaklı hastalık ve 

zararlıların kontrol edilmesinde en etkili yoldur. Uygulama esnasında dikkatli olmak gerekirse 

de kimyasal yöntemlere göre daha güvenilir ve toksik etkisi daha az olan bir yöntemdir. 

Ancak yakıt masrafları arttığı için pahalı bir sistemdir. Toprağın buharla steril edilebilmesi 

için 82ºC’ de 30 dakika ısıtılması gerekir. Buharla steril edilecek ortam mutlaka tavlı 

olmalıdır. Toprak sterilizasyonu işlemi için yüksek basınçlı buhara gerek yoktur. 0.7-1.0 bar 

basınç yeterlidir. Buhar üretiminde, genellikle özel portatif buhar kazanları kullanılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde kullanımı yaygındır. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde, özellikle de kesme 

çiçek anaçlıklarında son derece güvenilir bir yöntem olmakla birlikte, ülkemizde yakıt 

maliyetinin yüksekliğinden dolayı kullanımı son derece sınırlı kalmıştır. 

1.2.4. Biyofumigasyon: Biyofumigasyon, kimyasal olmayan metil bromid 

alternatiflerinin başında gelmektedir. Tekniğin uygulanması kolay ve fiyatı düşüktür. Toprağa 

uygulanan organik maddelerin parçalanması sonucunda ortaya çıkan gazların ve sıcaklık 

artışının ortamdaki hastalık ve zararlı etmenlerine karşı toksik (zehir) etki göstermesine 

biyofumigasyon denir. Biyofumigasyonda; her türlü hayvan gübreleri (küçük, büyükbaş ve 

kümes hayvanları), taze tahıl sapları (mısır, buğday, arpa), lahanagiller (yeşil yaprak, sap ve 

kökleri) kullanılabilmektedir. Uygulama amacıyla sera toprağı sulanmalı, toprak tava gelince 

derin olarak işlenmeli ve seçilen organik materyal toprağa serilip karıştırıldıktan sonra toprak 

yüzeyi deliksiz, şeffaf ve temiz bir plastik örtü ile kapatılmalıdır. Uygulama süresince 

toprağın nemli kalmasını sağlamak için plastik altına yerleştirilen damla sulama sistemi 

zaman zaman çalıştırılmalıdır. Biyofumigasyon işlemi 4-6 hafta veya biraz daha uzun 

sürebilir. İşlem sona erdikten sonra yeni bulaşmaları önlemek için toprak mutlaka yüzeysel 

olarak işlenmelidir. Toprak etmenli hastalık ve zararlılara karşı yapılan bu uygulama toprağın 

kimyasal ve fiziksel özelliklerini (su tutma kapasitesi, su geçirgenliği, havalandırma, toprağın 

agregat haline gelmesi gibi) iyileştirme yanında toprakta mikrobiyolojik aktivitenin artmasını 

da sağlar. Bekleme süresi kesme çiçek üreticileri için oldukça uzun bir süredir.  

1.2.5. Topraksız Tarım: Özellikle sera topraklarında hastalık ve zararlı etmeni 

birikimi, aşırı ve dengesiz bir şekilde gübre ve ilaç kullanımı toprak yorgunluğuna neden 

olmaktadır. Topraksız tarım, toprak olmaksızın su içerisinde veya katı ortamlar içerisinde 

bitki yetiştirme yöntemidir. Yüksek yatırım maliyeti ve teknik donanım ile deneyimli işgücü 

gerektiren bu yöntem, toprak kökenli hastalık, zararlılar ve yabancı ot tohumlarının kontrol 

altında tutulmasını sağladığı için daha az kimyasal kullanılmakta,  ayrıca verim ve kalite daha 

yüksek olmaktadır. Gül, gerbera, lale, zambak, krizantem, anthurium vb. dünyada ve 

ülkemizde topraksız tarımda başarıyla yetiştiriciliği yapılan kesme çiçeklerdir. Kimyasal 

kullanımı bu yöntemde daha az ve kontrollü olmaktadır.  

1.2.6. Sıcak Su Uygulaması: Sıcak su kullanılarak toprak sterilizasyonunun başarısı 

toprak koşullarına, toprak işlemesine ve toprakta öldürücü sıcaklığı sabitleyen sıcak su 

miktarına bağlıdır. Etkili bir nematod kontrolü için hektara yaklaşık olarak 37,8-75,7 litre 

sıcak su gerekmektedir. Bu yöntemde dikim toprak soğuduktan sonra yapılmalıdır 

(Chryssochoou, 1999). 

1.2.7. Bitkisel Kökenli Preparatlar: Çeşitli bitkilerin değişik kısımlarından 

hazırlanan ekstraktlar bazı hastalık ve zararlılara karşı kullanılmaktadır. Bu amaçla sarımsak, 
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kekik, ısırgan, tesbih ağacı, andız otu, vb. bitkilerin tek veya karışım halindeki ekstraklarından 

yararlanılmaktadır. Mennan ve ark. (2000) Daturastramonium L. (Şeytan elması), 

Xanthiumsativum L. (pıtırak), Urticaurens L. (Isırgan) ve Alliumsativum L. (Sarmısak) 

bitkilerinden elde ettikleri ekstrakların tamamının, kök ur nematodlarının 

(Meloidogyneincognita)  yumurta açılımını engellediğini bulmuşlardır. 

Antalya’da karanfil seralarında fumigasyon amacıyla en çok metil bromid alternatifi 

bir kimyasal olan metam sodyum kullanılmaktadır. Ayrıca gül, gerbera, lale gibi kesme 

çiçeklerde topraksız tarım yetiştiriciliği de kimyasal kullanımını azaltan bir yöntem olarak 

uygulanmaktadır.  

 

2. Pestisitler 

Pestisit, tarımsal mücadele amacı ile kullanılan tüm ilaçların ortak adıdır. Pestisitler; 

herbisitler (yabancı ot ilaçları), insektisitler (böcek ilaçları), fungusitler (hastalık ilaçları) ve 

diğer pestisit grupları olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Pestisit kullanımı, tarım ürünlerini 

hastalık, zararlı ve yabancı otlarından koruyabilmek, kaliteli üretim yapabilmek için 

kullanılan bir tarımsal mücadele şekli olup, kısa sürede etki göstermesi ve kullanımının kolay 

olması nedeniyle, uzun yıllardır en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Dünyada tarım ilacı 

üretimi 3 milyon ton, yıllık satış tutarı ise 25-30 milyar $ arasında değişmektedir. Herbisitler 

tarım ilaçları içinde % 47'lik bir payla birinci, insektisitler % 29 ile ikinci, fungusitler ise % 

19 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer pestisit grupları ise % 5'lik bir paya sahiptir. 

Türkiye’de tarım ilacı tüketimi ortalama 33 bin tondur. Bu miktarın % 47’sini insektisitler, 

%24’ünü herbisitler, % 16’sını fungusitler, %13’ünü de diğer gruplar oluşturmaktadır 

(Tiryaki ve ark., 2010). 

Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan 

sağlığı açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tarımda pestisitlerin 

kullanılması uygulanan pestisite ve uygulama koşullarına bağlı olarak, hava, toprak ve suyun 

zamanla kirlenmesine neden olmaktadır. Pestisitler uygulandıkları alanlardan rüzgar, yağmur 

gibi etkenlerle başka yerlere sürüklenerek çevre sorunlarına neden olurlar. Bir kısmı 

buharlaşarak atmosferde kalıcı toksik madde birikimine sebep olur ve havayı kirletir. Diğer 

bir bölümü de toprakta tutulur ve toprak içinde kimyasal ve mikrobiyolojik parçalanma 

tepkimeleri geçirerek toprağı kirletir. Bir kısmı ise yağmur, sel ve kar suları ile topraktan 

sürüklenir ve nehir, göl ve deniz sularını kirletir (Yazgan, 1997). 

Pestisitlerle insanların teması, ilaç üretimi, taşıma, depolama, kullanma ve ilaç 

kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sırasında olmaktadır. Bu etkileşim sonunda insan vücuduna 

girmeleri ise ağız, deri ve solunum yoluyla olmaktadır (Zeren ve Yaşarbaş, 1989). Smith ve 

ark. (2004)  çiçeklere pestisit uygulayan işçilerde sık sık öksürük, cilt tahrişleri, baş dönmesi, 

astım, alerji, vb. şikayetlerin görüldüğünü belirtmişlerdir.  

Gıdalardaki pestisit kalıntılarının uzun süre alınmasıyla ise uzun vadede akciğer 

hastalıkları, kanser, doğum anormallikleri, beyinde ve sinir sisteminde zararlanma, karaciğer, 

kalp, endokrin, üreme sistemi ve böbrek hastalıkları oluşmaktadır. Pestisitlerin insanlarda 

yaptıkları bu etkilerin yanı sıra hayvanlar üzerinde de olumsuz etkileri mevcuttur. 

Hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi, ani veya yavaş zehirlenmelere neden olurlar. 

Pestisitlerin, çiftlik hayvanlarının yağ, süt, et ve yumurta gibi ürünlerinde birikebileceği göz 

ardı edilmemelidir. Bu kimyasalların kümes hayvanları ve kuşlarda yumurta kabuklarının 
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incelmesine neden olduğu ayrıca doğada kuşların üreme ve çoğalmalarını engellediği 

bilinmektedir. Pestisitler, suya taşınmaları sonucu balıklarda da zehirli etki gösterirler. Bu 

etkiler sonucu, suda yasayan canlılar kitleler halinde ölebilirler veya yer değiştirebilirler 

(Gold ve ark., 2001; Farag ve ark., 2000; Öncüer, 1995). Antalya’da bazı karanfil üreticileri 

karanfil artıklarını hayvanlarına yem olarak yedirmektedirler. Karanfildeki ilaç kalıntıları bu 

hayvanların etine ve sütüne de geçtiği için hem hayvan hem de insan sağlığı açısından büyük 

tehlike sözkonusudur. 

Kesme çiçekler, sebze ve meyveler gibi yiyerek tüketilmedikleri için pestisit kalıntı 

miktarına henüz yeterince sınırlama söz konusu değildir. Çevre Koruma Ajansı (EPA) yaptığı 

kontrollerde, bir pestisitin (iprodione) kesme çiçeklerde gıda için izin verilen miktarlardan 50 

kat daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Kolombiya İhracatçılar Birliği (Asocolflores) 

başkanı pestisit kullanımını azaltma yolunda çaba sarf ettiklerini ve 1998’den beri %38 

pestisit kullanımının azaldığını ve ortalama 97 kg/ha pestisit kullanıldığını belirtmiştir. Bir 

başka rapor ise Kolombiya’da 200 kg/ha pestisit kullanıldığını ileri sürmüştür (Dinham, 

2008). Lauria ve ark. (2006)  yaptıkları bir anket çalışmasında, Kolombiya Bogota’da çalışan 

8000 çiçek işçisinin 3 tanesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından çok zehirli olarak kabul 

edilen 127 farklı pestisite maruz kaldıklarını tespit etmişlerdir. Aynı araştırmacıların İtalya’da 

34 kesme çiçek işletmesinde çalışan 910 kadın işçi ile yaptıkları bir başka çalışma ise, ilaç 

uygulamalarının yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre; bir üretim 

sezonunda yedi insektisit 20-25 kez, beş insektisit 10-15 kez, bir tanesi de 8 kez 

püskürtülmüş, ayrıca iki fungusit 25-30 kez, 6 fungusit 10-20 kez, bir fungusit de 8-10 kez 

püskürtülmüştür. Ülkemizde kesme çiçek üretiminin en yoğun yapıldığı Antalya’da birçok 

karanfil serasında ise üretim sezonu boyunca haftalık bir fungusit ve bir insektisit içeren 

ilaçlama rutin olarak uygulanmakta, ayrıca ilaveten haftalık kımızı örümcek için de bir 

ilaçlama yapılmaktadır. İlaçlamalarda ilaç değişimine dikkat edilmektedir. Bir üretim sezonu 

40-45 hafta olarak düşünülürse Antalya’da karanfil seralarında yaklaşık 120-135 pestisit 

kullanılmaktadır. Bu değer, yaklaşık 100 pestisit kullanılan İtalya’dan yüksektir. 

Dünyada ve ülkemizde pestisit kullanımını azaltmak için bazı yöntemlerden 

yararlanılmaktadır. Bunlar: 

A.Biyolojik Savaş: Tarımsal savaşımda zararlılarla biyolojik savaş, doğal dengeyi 

koruyan, pestisitlere dayanıklılık riskini ortadan kaldıran çevre ve insan sağlığı için tehlike 

oluşturmayan yöntemler içinde yer almaktadır. Örtüaltı yetiştiriciliğinde yaygın olan biyolojik 

savaş uygulamaları, önemli zararlılara karşı biyolojik savaş etmenlerinin salınması şeklinde 

yürütülmektedir. Bu yöntem pahalı ve uygulanabilmesi zor olduğundan kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde uygulamaları sınırlı kalmıştır. 

B.Banker Bitkiler: Banker bitki, hedef zararlıya karşı kullanılacak biyolojik savaş 

etmeninin gelişmesine, yayılmasına ve yerleşmesine yardımcı olmaktadır. Üzerinde yararlı 

türü barındırmakta ya da içerdiği nektar, polen ile üretim alanındaki predatörlere besin 

sağlamaktadır. Araştırmaların çoğunun örtüaltı sebze ve çiçek yetiştiriciliğinin önemli 

zararlılarından, ilaçlara kolaylıkla dayanıklılık kazanan yaprak bitleri ve virüs vektörü de olan 

beyaz sinekler üzerinde yapıldığı görülmektedir. Thripsler ve kırmızı örümceklerle ilgili 

çalışmaların ise daha az sayıda olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların çoğunda biyolojik savaş 

etmenleri banker bitkiler ile birlikte kullanıldığından, yetiştirme dönemi boyunca zararlıların 

baskı altında tutulduğu ve ekonomik zarar eşiğini geçemedikleri görülmüştür (Kılıç ve 
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Yoldaş, 2013). Bu yöntem de kesme çiçek üreticileri için pahalı ve uygulanabilirliği zor bir 

yöntem olarak kabul edilmektedir. 

C.Bitkisel Kökenli Preparatlar: Karabaş kekik türü Fusarium monoliforme, iki 

kekik türü Rhizoctonia solani ve Sclerotinia sclerotiorum ve iki kekik türü ve andız otu da 

Phytoptora Capsici misellerinin gelişmesini fungusların inkübe edildiği süre içerisinde %100 

oranında engellemiştir (Çakır ve Yeğen, 1991). Antalya’da bazı karanfil üreticileri üretim 

sezonu boyunca büyük sorun oluşturan kırmızı örümcekle mücadele için seralarda yatak 

başlarına sarımsak dikmektedirler. 

D.Böcek Tuzakları: Işık, renk, yapışkan, besin, eşeysel çekici (feromon), kışlak ve 

engel tuzaklar yaygın olarak kullanılan tuzak tipleridir. Cezbedici farklı renklerde hazırlanmış 

yapışkan renkli tuzaklar bazı kesme çiçek işletmelerinde kullanılmaktadır. Sarı yapışkan 

tuzaklar beyaz sinekler ve yaprak galeri güvelerine karşı başarıyla kullanılan tuzaklardır. 

  

3. Germisitler 

Kesme çiçeklerin hasattan sonra uzun süre dayanmamasının nedenleri; iletim 

demetlerinin bakteri ve mikroorganizmalar tarafından tıkanması ve yeterli su çekememesi, 

aşırı su kaybı ve solma, karbonhidrat yetersizliği, yaşlanma, değişken taşıma ve depolama 

sıcaklıkları, optimalin altında koşullar ve kültürel uygulamalar, düşük su kalitesi ile hastalık 

ve zararlılardır (Anonymous, 2002; Gast, 1997). 

Vazo çözeltilerinin hemen hemen tamamı en azından bir germisit (çiçek koruyucu) 

içerir. Germisitler bakteri ve mantar öldürücü kimyasal maddelerdir. Mikroorganizma 

gelişimi, çiçeğin vazo ömrünün belirlenmesinde önemli bir faktördür. Gümüşnitrat (AgNO3), 

8-Hidroksiquinolinsülfat (HQS), 8-Hidroksiquinolinsitrat (HQC), alüminyum sülfat, gümüş 

tiyosülfat, kobalt klorid, kobalt nitrat, kobalt sülfat, nikel sülfat (Ni2SO4), sodyum tiyosülfat 

mikroorganizma gelişimini önleyen germisitler olarak kesme çiçek sektöründe vazo ömrünü 

uzatmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Gümüş nitrat ve gümüş tiyosülfat yüksek etkili 

bakterisittirler. Gümüş iyonlarının etilen üretimini önleyici bir madde olduğu da 

bilinmektedir. Gümüş iyonları, vazo solüsyonuna koyulduğunda çiçeğin en uç noktasına 

kadar taşınır. Bu madde ile muamele gören çiçeklerin kontrollere göre 2-3 kat daha fazla 

yaşadığı belirlenmiştir (Kader ve ark., 1985). 

Şekerin vazo ömrünü uzatmadaki etkisi su dengesini ve osmotik basıncını düzeltmesi 

ve ayrıca etilen üretimini önleme şeklindedir. Bu nedenle vazo ömrünü uzatmak amacıyla 

hazırlanan çözeltiler içerisinde çoğunlukla yer almaktadır. 

Hepsi de birer ağır metal olan gümüş, alüminyum, nikel ve kobalt içeren kimyasal 

maddeler vazo ömrünü uzatmak amacıyla bazen tek, bazen de karışım çözeltiler şeklinde 

kesme çiçek işletmelerinde kullanılmaktadırlar. Bunlar genellikle piyasada hazır çözeltiler 

şeklinde satılmaktadırlar. Kesme çiçeklere su çektirme işlemi genellikle 4˚C çevre 

sıcaklığında, ılık ve düşük pH’lı (3-5,5) suda, 6-12 saat süreyle yapılır. Çiçeklerin bir 

çözeltiye yerleştirilmeden önce sap diplerinin 1-2,5 cm’den kesilmesi ve su içinde kalan 

yaprakların koparılması vazo ömrünü uzatmaktadır (Kazaz, 2015). Çiçeklere su çektirme 

işleminden sonra içinde ağır metaller içeren bu sular doğaya dökülmekte ve çiçekler temiz su 

içerisine konularak pazara gidinceye dek soğuk hava deposunda muhafaza edilmektedir. 

Özellikle çiçek alıcısı bazı ülkeler bu kimyasalların kullanılmasını talep etmektedirler. 

Hollanda gibi bazı ülkeler ise böyle ağır metal içeren solüsyonlu bitkilerin ülkeye girmesine 
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izin vermemektedirler. Zehirli ve çevre kirliliğine neden olan bu metallerin hemen hepsi 

kanserojen etkiye sahiptir. Her gün birçok işletme tarafından doğaya bırakılan bu kimyasallar 

da çevre ve insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadırlar. Hem pestisitler hem 

de germisitler ile muamele gören kesme çiçekler, tüketiciye ulaştıktan sonra temas yoluyla 

deri içine nüfuz ederek de insan sağlığına zarar verebilmektedirler.   

Kesme çiçeklerde en önemli kalite kriterlerinden biri olan vazo ömrünün uzunluğu 2/3 

oranında hasat öncesi, 1/3 oranında ise hasat sonrası faktörlere bağlıdır. Bunun için çiçek 

kalitesi ve vazo ömrü üzerine etkili olan hasat öncesi faktörlerin iyileştirilmesi şarttır. Diğer 

taraftan bu kimyasalların kullanımının azalması pazar isteği doğrultusunda mümkün 

olacağından, ya tüketicilerin bu taleplerinden vazgeçmesi veya daha az risk taşıyan alternatif 

ürünlerin devreye girmesi gerekmektedir. 

 

SONUÇ 

Kesme çiçek yetiştiriciliği de dahil olmak üzere tarım ürünlerinin verim ve kalitesini 

artırmak için, modern tarım tekniklerinin ve girdilerinin kullanılması şarttır. Fakat sınırlarının 

iyi çizilmesi gerekir. Kesme çiçekçilikte organik tarım ile ilgili yapılmış çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. IFOAM tarafından geliştirilen ve üzerinde çalışılan bir proje olan “Organik 

Sera Projesi”nin hayata geçirilmesi organik kesme çiçek yetiştiriciliği için sevindirici bir adım 

olabilir (IFOAM, 2013). Tüm dünyada özellikle kesme çiçekçiliğin geliştiği ülkelerde çevre 

ve insan sağlığı için daha somut adımların atılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla 

toprak hazırlığından, üretime ve hasat sonrasına kadar çevre ve insan sağlığı için daha az risk 

oluşturan alternatif ürünleri seçmek ve kullanmak gerekir. Bu da ancak organik yetiştiriciliğin 

özendirilmesi ile mümkün görünmektedir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM KAVRAMI İÇİNDE  

ORGANİK TARIMIN YERİ 

 
Emine ATALAY¹ 

¹Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 42075, Kampüs/KONYA 

Özet 

Dünya nüfusunun sürekli artış göstermesine bağlı olarak gıda ihtiyacının da artması ve tarım yapılabilen 

alanların sınırlı olması, birim alandan elde edilen ürün miktarını artırma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Artan 

bu gıda talebini karşılamak için yürütülen tarımsal üretim faaliyetleri sırasında kimyasal gübreler, büyüme 

düzenleyici hormon ve zirai ilaçlar yoğun olarak kullanıldığı için, önemli çevre sorunlarını da beraberinde 

getirmiştir. Yoğun girdi kullanılarak yapılan tarım; toprak yapısının bozulması, kalıntı riski, biyolojik çeşitliliğin 

azalması gibi çok sayıda problemin de oluşmasına neden olmuştur. Son yıllarda bu sorunların aşılması amacıyla 

doğal kaynaklar açısından tehlike oluşturmayan üretim modelleri üzerinde durulmaktadır.  

Sürdürülebilir tarım, yeterli ve kaliteli besinin uygun maliyetlerde üretimini, tarım yapılan toprağın, 

çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir 

tarımda esas olan, çevreye zarar vermeyen ve uzun dönemde doğal kaynakların korunmasını sağlayan tarımsal 

teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapının oluşturulmasıdır.  

Doğal kaynakların korunmasını, geliştirilmesini, çevrenin korunmasını ve gıda kalite ve sağlık 

koşullarına uygunluğu amaçlayan organik tarım sürdürülebilir bir tarım için uygun bir yöntem olarak 

görülmektedir. Sürdürülebilir tarımın pratiğe yansıması açısından önem taşıyan organik tarım, özellikle son 

yıllarda çevre bilincinin de gelişmesiyle dikkat çeken bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir tarım, organik tarım, çevre koruma, ekoloji  

THE ROLE OF ORGANIC FARMING IN CONCEPT OF 

SUSTAINABLE AGRICULTURE 

 
Abstract 

Depending on the continuous growth of the world population, the need of food has increased, and 

limited areas for agricultural activities have revealed the requirement of increase the amount of product obtained 

per unit area. For providing increased food requirement, fertilizers, growth regulators and pesticides has been 

excessively used during agricultural production activities. This situation has also brought significant 

environmental  problems such as degradation of soil structure, residual risk and reduction of biodiversity. In 

recent years, in order to overcome these problems, agriculture has focused on production models that pose a not 

threat in terms of natural resources. 

Sustainable agriculture includes cost-effective production of adequate and high quality food, and 

protection system or application for providing of natural resources and farmland. The basis for sustainable 

agriculture is a structure to be used agricultural technology which doesn’t damage to the environment and the 

protection of natural resources in the long term.  

Organic farming aimed at the protection of natural resources and safe food production is seen as a 

suitable method for sustainable agriculture. Also, it is important for practical reflection of sustainable agriculture. 

It has been regarded as a remarkable method with development of environmental awareness in recent years. 

Keywords: Sustainable agriculture, organic farming, environmental protection, ecology 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik, sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlevini kesintisiz, bozulmadan 

ve aşırı kullanımla tüketmeden yerine getirebilme ya da sistem ile hayati bağı olan ana 

kaynaklara taşıma kapasitelerinin üzerinde yüklenilmeden sistemi devam ettirilebilme 

yeteneği olarak ifade edilmektedir (İçöz ve Yılmaz, 2006).  

II. Dünya Savaşı sonrası başlayan kalkınma girişimleri dünya için tehdit oluşturacak 

çeşitli çevresel sorunları da üretmiştir. Başlangıçta kalkınma adına mazur görülen bu çevresel 

sorunlar, yerel olmaktan çıkıp giderek bölgesel ve daha sonra da küresel hale gelmeye 

başladığında kalkınma ve doğa arasında denge kurulması gerektiği anlaşılmış ve 
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sürdürülebilir kalkınma olgusu bir sistem arayışının ürünü olarak karşımıza çıkmıştır 

(Kaypak, 2011). Özellikle sanayileşme ve şehirleşmeye paralel olarak doğal kaynakların 

denetimsiz kullanımı ve tüketimi, sürdürülebilir kalınma kavramını dünya gündemine 

taşımıştır (Demir, 2013). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonunun raporunda, doğal kaynakların, insan ile doğa arasında denge kurarak gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak verecek şekilde bugünden tüketilmemesi 

anlamında kullanılmıştır (Kaypak, 2011). Aynı raporda sürdürülebilirlik, “gelecek kuşakların 

gereksinimlerini karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların kendi 

gereksinimlerini karşılayabilmeleri” olarak tanımlanmaktadır (UN, 1987).  

Sürdürülebilir kalkınma, insan boyutunun yanında doğal yaşamın korunmasını da 

hedef alan, çevre yönetimini uluslararası boyuta taşıyan ve kalkınma-çevre arasındaki ilişkiye 

yeni bir boyut getiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Demir, 2013). 

Sürdürülebilirliğin temelinde kaynakların sürekli olarak korunarak değerlendirilmeleri, 

özellikle yenilenebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aşılmadan kalkınmaya 

destek olabilmeleri, çevreyi koruyan kalkınma modellerinin oluşturulması bulunmaktadır 

(İçöz ve Yılmaz, 2006).  

Çevre bilincinin gelişmesi ve çevresel bozulmanın canlı yaşamı üzerindeki olumsuz 

etkilerinin iyice anlaşılması, dünyada çevre alanında uluslararası platformda ortak bir iradenin 

oluşması, bu kapsamda birçok uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girmesi ve çevre 

politikalarında köklü değişiklikler yapılması, çevre konusunda önemli gelişmelerin 

kaydedilmesi sonucuna yol açmıştır (Boran ve Pınar, 2013). Bu bağlamda tarımsal 

faaliyetlerde de sürdürülebilirlik temelinde üretim modelleri oluşturulmaya başlanmıştır. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE TEMEL PRENSİPLERİ 

Sürdürülebilir tarım genel anlamda, toprak ve su kaynaklarını kimyasal maddelerle 

kirletmeden, enerji tüketimini en aza indirerek, biyolojik varlıkların yaşam alanını 

daraltmadan, çevreyle ilgili koşullar gözetilerek, topraktan kaldırılan bitki artıklarının organik 

madde olarak tekrar toprağa geri dönüşümü sağlanarak gerçekleştirilen tarımsal üretim 

yöntemi olarak tanımlanabilir (Süzer, 2005). Sürdürülebilir tarım uygulamaları, yeterli miktar 

ve kalitede tarımsal üretim sağlamayı, kaynak kullanımında etkinliği, çevreye duyarlı olmayı 

ve bütün kirlenme çeşitlerini asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Modern tarım teknolojileri 

bağlamında değerlendirilmesi gereken sürdürülebilir tarım, geleneksel üretim yöntemlerinin 

neden olduğu maliyetlerin giderilmesi için kırsal etkinliklerde, alternatif enerji kaynaklarıyla 

üretimi sağlayacak bir yapısal dönüşümü ifade etmektedir (Karaca, 2013). 

Doğal kaynaklara en az zarar verecek ekim nöbeti, biyolojik mücadele ve uygun 

yetiştirme tekniklerinin önemi oldukça büyüktür. Sürdürülebilir tarım genel anlamıyla; 

biyolojik girdilerin kullanılmasıyla tarım dışı girdilerin en aza indirilmesi ve buna bağlı olarak 

doğal kaynakların bozulmasını engelleyerek verimliliğin arttırılmasını sağlamaktır (Açıksöz, 

2001). Uzun dönemde doğal kaynakların korunmasının yanı sıra çevreye zarar vermeyen 

tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapı da oluşturulmaktadır (Turhan, 2005). 

Sürdürülebilir tarım, çevre sağlığı, ekonomik karlılık, sosyal ve ekonomik eşitlik 

olmak üzere üç temel hedefi bir araya getirmektedir (Süzer, 2005). Bu uygulamalar ile 

verimliliğin arttırılmasını hedeflerken aynı zamanda kısa ve uzun vadede doğal çevrede 
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meydana gelebilecek zararların azaltılması, tarımdan elde edilecek gelirin arttırılarak hem 

ülke ekonomisine katkının arttırılması hem de tarım sektöründe çalışan insanların yaşam 

standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir (Türkmen, 2007).  

Sürdürülebilir tarımın gerçekleşebilmesi için; alana uygun ürün seçimi, seçilen ürüne 

talep durumu, seçilen üründen elde edilecek gelir, ürünün üretim maliyeti, üretim sırasında 

kullanılması gereken ilaç ve gübre miktarları, seçilen ürünle münavebeye girecek uygun 

ürünler, uzun vadede seçilen ürünün tarımı sırasında çevreye etkisi gibi sorular irdelenmeli ve 

sosyal, ekonomik ve çevresel tüm değişkenler göz önünde bulundurularak cevap aranmalıdır. 

Sürdürülebilir tarım anlayışı içerisinde su ve toprak kaynaklarının korunması, entegre 

ilaç yönetimi gibi birçok uygulamalar yer almakla beraber, ilaç, sentetik gübre gibi doğal 

olmayan girdilerin kullanılmasından kaçınılarak kalite, sağlık ve çevresel standartlarla 

buluşan organik tarım teknikleri anahtar rol oynamaktadır. 

 

3. ORGANİK TARIM 

İkinci dünya savaşından sonra geliştirilen teknikler ve teknolojik ilerlemeler sayesinde 

tarımsal ürünlerde %100’e varan artışlar sağlanmış, üretimdeki bu ciddi artış yüzyılın en 

önemli teknolojik gelişmelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Konvansiyonel tarım sistemi 

olarak adlandırılan bu tarımsal üretim sistemlerinde birim alandan daha yüksek verim almak 

amacıyla yürütülen yoğun faaliyetler sonucu, toprağın aşırı sömürülmesi, çevre kirliliği, doğal 

dengenin ve ürün kalitesinin bozulması ve üründe kalıntı oluşması gibi olumsuzlukların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Bayram ve ark., 2007).  

Konvansiyonel veya geleneksel tarım yöntemlerinin çevre ve canlılar üzerindeki 

olumsuz etkilerinin ortaya çıkması ile birlikte, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok 

ülkede bilinçlenerek örgütlenen üretici ve tüketiciler, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle 

insanlarda olumsuz etki yapmayan tarımsal ürünleri üretmeyi ve tüketmeyi tercih etmeye 

başlamıştır. Bu amaçla yeni bir üretim tarzı olan organik tarım, konvansiyonel tarıma 

alternatif olarak ortaya konmuş, Avrupa Birliği ve FAO tarafından alternatif üretim yöntemi 

olarak kabul edilmiş ve programa alınmıştır. Bu ihtiyacı karşılayacak ve ekolojik sistemde 

hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi yeniden kurmaya yönelik üretim yöntemi ise 

"Organik Tarım" olarak adlandırılmıştır (Ersun ve Arslan, 2011). Daha sağlıklı ürün üretimi 

ve tüketimi için bilinçli üreticiler ve tüketiciler de bir araya gelerek organik tarım kavramını 

desteklemişlerdir (Öztürk, 2004).  

Organik tarım, hayvansal ve bitkisel üretimi bir bütün olarak tasarlayan, toprağın 

yapısını bozmayan bir anlayışla verimliliği artıran, hayvan refahını esas alan, işletme 

içerisinden sağlanan girdileri kullanmayı hedefleyen en son bilgi ve teknolojiden 

yararlanarak, tohumdan toprağa, girdiden işlemeye kadar belirli kurallar dâhilinde denetim ve 

belgelendirmeyi gerektiren bir üretim sistemidir. Organik tarım bir yaşam biçimidir. Organik 

tarımda esas amaç, insanın kullandığı her türlü gıda ve besin maddeleriyle barınma ve 

giyinme maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyecek ya da en az zarar verecek şekilde ve 

devamlı üretilmesidir (Üstüntaş ve ark., 2015). 

Organik tarım kavramı genellikle dört unsuru barındırmaktadır. Birincisi, ilaç, gübre, 

büyüme düzenleyiciler ve hayvan hormonları gibi kimyasal, çözülebilir ve inorganik 

maddelerin kullanımının yasaklanmasını veya mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılmasıdır. 

İkincisi, organik tarımın bitki münavebesi, bitki artıkları, hayvan gübresi ile biyolojik ve 
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mekanik zararlı, hastalık ve yabancı ot kontrolü gibi belirli üretim tekniklerine dayanmasıdır. 

Üçüncüsü, organik tarımın amacının tüketici sağlığını koruma, onların tercihlerini dikkate 

alma, toprak verimliliğini koruma, toprak, bitki, hayvan ve çiftlik sistemleri arasındaki bitki 

besin zincirini düzenleme gibi unsurları içermesidir. Son olarak, üretim ve pazarlaması, 

kendine özgü uluslararası kuralları olan, izlenebilir, kayıtlı ve şeffaf bir süreç yürütülmesi ve 

organik ürünlerin bu sürecin tüm aşamalarında bağımsız sertifikasyon kuruluşları ve 

müfettişleri tarafından kontrol edilip sertifikalandırılıyor olmasıdır (Demiryürek, 2011). 

 

4. ORGANİK TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA SAĞLADIĞI KATKILAR 

Organik Tarım, üreticilerin sentetik kimyasallara bağımlılığını azalttığı için çevreye ve 

insan sağlığına zararlı etkiler ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle; kimyasalların insanlar, çevre 

ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olabilmektedir. Toprak 

verimliliği ekolojik koşullar gözetilerek sürdürülebilir kılınmakta, toprak ve genetik kaynak 

erozyonu önlenmesi mümkün olabilmektedir. Bilinçli sulama ile su miktar ve kalitesi 

korunabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak 

mümkün olabilmektedir. Organik tarım sistemi sayesinde üretici ve tarımsal işletmelerde 

çalışan insanların sağlığını korumak, küçük çiftçilerin güvenliğini, üretim döngüsü veya gelir 

düzeylerini arttırarak sağlamak, ekonomiyi desteklemek, sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün 

elde etmek mümkün olabilmektedir (Kodaş ve Er, 2012).  

 

4.1. Organik Tarım Yönteminin Toprak Verimliliğine Katkısı 

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dengede tutulacak şekilde tarımsal 

faaliyetler düzenlenir. Toprak minimum düzeyde işlenir, sulama ihtiyaç kadar ve damla 

sulamayla yapılır. Yanlış toprak işleme ve hatalı sulamanın toprak yapısında meydana 

getirdiği tahribat sorunu önlenmiş olur. Monokültürü önlemek için uygun bitkilerle münavebe 

sistemleri oluşturulur. Hayvancılık teşvik edildiği için hayvansal atıklar organik gübre olarak 

toprağa besin elementi ve organik maddenin geri dönüşünü sağlar. Yine hayvansal yeşil yem 

kaynaklarından kalan atıklar yeşil gübreleme yapılabilme imkanı sağlanır (İçöz ve ark., 2006). 

Tüm bu özellikleri organik tarımın toprakta sürdürülebilirliği destekleyen bir sistem olduğunu 

göstermektedir. 

 

4.2. Organik Tarım Sisteminin Çevresel Etkileri ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı 

Organik tarım, tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel 

etkilere önlem mekanizması olarak görülmektedir. Organik tarım prensipleri çevrenin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması esaslarına dayanmaktadır (Yazgan, 2006). 

Kimyasal kullanımı gibi çevrenin zarar görmesine neden olan uygulamalar minimum düzeyde 

gerçekleştiği ya da zararı en aza indirildiği için biyoçeşitliliğin korunması mümkün 

olabilmektedir. Organik tarım, doğal bitki örtüsünü korunduğu için erozyon mücadelesinde de 

etkin bir metottur (Özaslan, 2006).  

Organik tarım yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına imkan veren ve enerjinin 

ekonomik kullanımını sağlayan bir sistem olduğu için enerji için çevrenin kirletilmesi ve 

ekonomik kayıp da önlenmiş olmaktadır. Doğal kaynakların akılcı yönetimi, çevre kalitesini 

olumlu yönde etkilemektedir.  
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4.3. Organik Tarım Ürünlerinin İhracata ve İstihdama Katkısı 

Üretimde katma değeri yüksek ürünler elde edildiği için, ürünlerin ihracat değerleri 

yüksek olmaktadır. Katma değerinin yüksek oluşu, tarım sektöründeki insanların ve bölge 

ekonomisinin desteklenmesi anlamında etkili bir unsurdur. Bu ürünler kırsal kalkınmanın 

unsurlarından biri olarak kabul görmektedir. Organik tarım, emek yoğun iş gücü kullanılan bir 

üretim şekli olduğu için dinamik nüfusun organik tarım sektöründe istihdam edilebilme 

potansiyeli yüksektir (Çetin ve Başarır, 2006). Bu durum, organik tarımın ekonomik 

sürdürülebilirlik anlamında da katkı sağladığını göstermektedir.  

 

4.4. Organik Tarım ve Gıda Güvenliği 

Endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin neden olduğu çevre kirliliğinin yanı sıra küresel 

tehdit haline gelen çeşitli salgın hastalıklar gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği konusunda 

oluşturduğu endişeler organik üretim ile azaltılmaktadır. Güvenilir gıda, aynı zamanda 

sağlıklı toplum ve sürdürülebilir yaşam için de önemli bir unsurdur.  

 

4.5. Organik Tarım Sisteminin Toplumsal Yararları 

Bu sistemli tarım tekniği, insanların yaşam tarzlarını değiştirme ve refahlarını 

yükseltme dahil sosyal hayatta değişiklik sağlamaktadır. Üretici açısından da profesyonel 

çiftçiliği ve girişimciliği beraberinde getirmekte, çiftçi birlikleri ve yerel yönetimlerin 

birlikteliği şeklinde tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine imkan tanımaktadır (İçöz ve ark., 

2006).  

Son yıllarda artan tüketici bilincinin de etkisiyle organik tarım felsefesini benimseyen 

ve yaşam biçimi haline getiren insan sayısı artmaktadır. Bu nedenle eko turizm gibi alternatif 

turizm faaliyetleri de ilgi görmeye başlamıştır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Organik tarım toprak, ekosistem ve insan sağlığının sürdürebilirliğini sağlayan bir 

üretim sistemidir. Çevreden yararlanmak ve bu çevrede bulunan herkes için adil ilişkileri ve 

iyi bir yaşam kalitesini teşvik etmek için geleneği, yeniliği ve bilimi bir araya getiren bir 

sistemdir (Anonim, 2011). 

İyi yönetilmek şartıyla, organik tarım sistemi, çevresel parametreler açısından çok 

daha iyi koşulların oluşmasını sağlamaktadır. Toprak, su, enerji ve besin kaynakları gibi doğal 

kaynakların bozulmaz ve kullanılamaz hale gelmesini önlemekte, iklim değişikliği ve 

çölleşme gibi çevresel problemlere önleyici anlamda katkıda bulunmakta ve küresel ölçekte 

biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesine ve sürdürebilirliğine önemli ölçüde imkan tanımaktadır 

(Yazgan, 2006).  
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Özet  

Artan nüfusu beslemek için önemli bir yere sahip olan tahıllar insan ve hayvan beslenmesinde önemli 

bir yere sahiptir. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de en geniş yetiştiricilik alanına sahip olan tahıl ürünlerinin 

üretim sürecinde birçok kimyasal gübre ve ilaç kullanılmaktadır. Tahıl ürünlerinde verim ve kaliteyi artırmak 

için uygulanan bu girdilerin insan sağlığı ve doğal çevreyi tehdit edecek boyuta geldiği ifade edilmektedir. 

Günümüzde yoğun girdilerin kullanıldığı tarıma alternatif olarak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 

organik tarım sistemi oluşturulmaktadır. Zamanla organik ürün talebi artmakta ve organik yetiştirilen ürün 

çeşitliliği de genişlemektedir.  

2014 yılı verilerine göre tahıl bitkilerinde organik olarak Türkiye’de yetiştiriciliği yapılmaya devam 

eden ürünlerin çoktan aza doğru üretim miktarı sırası (geçiş süreci dahil); buğday, arpa, mısır, silajlık mısır, 

yulaf, çavdar, tritikale, çeltik, sorgum ve sudan otu şeklindedir. Son beş yılda bu tahıl ürünlerinden buğday, arpa, 

silajlık mısır, yulaf, çeltik, sorgum ve tritikale de üretim miktarlarında artış varken mısır ve çavdar da ise azalma 

olmuştur. 

Sonuç olarak Türkiye genelindeki organik tarım da tahıl üretim miktarı ve çeşitliliği artmaktadır. 

Organik hayvancılık için yem kaynaklarının da organik olması istenilmesinden dolayı tahıl ürünlerinin önemi ve 

duyulan ihtiyacın arttığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, tahıllar, sürdürülebilir tarım 

GRAINS IN THE ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS AND 

SITUATION IN TURKEY 

 
Abstract 

Grains which have an important place to feed a growing population has an important place for human 

and animal nutrition.  Many chemical fertilizers and pesticides are used in the production of cereals which have 

the largest farming area of the world and Turkey. These inputs applied to increase the yield and quality of crops 

is stated come to size which is threaten human health and the natural environment. Nowadays, the organic 

agriculture systems  is created  as an alternative to agriculture used intensive inputs and in order to ensure the 

sustainable agriculture. The demand for organic products is increasing day to day and varieties of organically 

grown products is also extent. 

According to data of 2014, total productions of organically growing of cereal crops in Turkey are 

respectively  wheat, barley, corn, silage corn, oat, hordeum, triticale, rice, sorghum, and sudan grass.  In the last 

five years, increases of total productions of wheat, barley, silage corn, hordeum, sorghum and tritacale are 

observed, while decreases of corn and oat are observed. 

As a result, amount and diversity of cereal productions in organic agriculture in Turkey are generally 

increasing. Because of feed resources for organic livestock are desired to be organic and it can be expressed that 

need and importance of organic cereal products increased. 

Key Words: Organic agriculture, cereals, sustainable agriculture 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki artış tarımsal üretimdeki artışı ayrıca tarımsal ürünlerdeki 

sürdürülebilirliği zorlamaktadır. Tarımsal alanların genişletilmesinde son noktaya geldiği 

günümüzde, birim alandan daha fazla ürün alma yoluna gidilmektedir. Bu gidişatta, verim ve 

kaliteyi artırmak adına kimyasal gübreler ve pestisitlerin kullanımı birçok bitkide arttığı gibi 

tahıllarda da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kimyasal gübreler, ilaçlar ve 

hormonlar insan sağlığını da doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek zarar vermiş ve çevre 

kirliliğine neden olmuştur (Aksoy ve Altındişli, 1999a; Kızılaslan, 2004). 

mailto:speed-fd@hotmail.com
mailto:serap_comart@hotmail.com
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İlk kez Avrupa ve ABD’de bazı öncü kişi ve gönüllü kuruluşlar tarafından tarihsel 

olarak organik tarım başlatılmıştır (Tate, 1994). Türkiye’de ise organik tarım hareketi 

dünyada olduğu gibi önder çiftçiler tarafından değil; Avrupalı organik tarım şirketlerinin 

temsilcileri aracılığı ile başlatılmıştır. Bu durum, Avrupa’da yetiştirilemeyen ve klasik 

tarımsal ihraç ürünlerimize gelen talebin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Demiryürek, 2000; 2004). Türkiye’de ilk olarak organik tarım faaliyetleri Ege Bölgesi’nde 

üzüm üreticilerine Avrupalı organik tarım şirketlerinin temsilcileri tarafından tanıtılarak 

başlatılmıştır (Aksoy ve Altındişli, 1999b). Organik tarım Türkiye’de son 20 yıllık dönemde 

hızla artmıştır. Son yıllarda resmi istatistiklerde ekstrem artışlar özellikle dikkat çekmektedir. 

Özellikle, 2008 ile 2010 yılları arasında organik üretim alanı 3.5 kat ve organik üretim yapan 

üretici sayısı ise neredeyse 2 kat artmıştır (Anonim, 2011). Organik tarım, kırsal kalkınmaya, 

dünya pazarlarının gelişimine, çevre ve insan sağlığının korunmasına birçok yönden katkı 

sağlayan bir üretim sistemidir. Dolayısıyla organik tarım ve gıda ürünleri üretimi, ticareti ve 

ihracatı diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de tarımının sürdürülebilir 

gelişimi için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Bugün ülkemizde 1990’lı yıllardan fındık, 

pamuk, kuru üzüm, taze-işlenmiş sebze ve meyvelerin yanı sıra birçok tahıl ürünü organik 

olarak yetiştirilmektedir. 

Geleneksel tarımın getirdiği sorunların ciddiyetini kavrayabilen toplumlar çözümün 

yine doğadan geleceğine inanarak doğayla dost ve ona saygılı üretim sistemleri olan, özü tüm 

canlılara saygıya dayalı “organik tarım” ya da “ekolojik tarım” denilen üretim sistemlerini 

geliştirmişlerdir. Bu üretim sistemleri Avrupa Birliği ve FAO tarafından alternatif üretim 

yöntemleri olarak kabul edilmiştir (Kurtar ve Ayan 2004). Türkiye’nin 77.9 milyon ha olan 

toprak varlığının 26.3 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. Bu tarım arazilerinin 

% 75’ini tahıllar kaplamaktadır (Yavuz, 2005). 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Türkiye’de kayıt altında organik tahıl olarak buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, çeltik, 

sorgum, tritikale ve sudan bitkilerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.  Türkiye’de 2010-2014 

yılları arasında yetiştiriciliği yapılan tahıllara ait üretim miktarları Çizelge 1.’de verilmiştir 

(Anonim, 2015). Elde edilen veriler ton cinsinden hesaplanmış ve ayrıca geçiş süreçleri de 

dahil edilmiştir. Yetiştiriciliği yapılan bitkilerin yıllara göre toplam üretim miktarı 

hesaplanmıştır. Oluşturulan çizelge incelenerek en çok üretimi yapılan organik tahıllar ve 

organik üretime yeni başlanmış bitkiler belirlenmiştir. 
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Çizelge 1. Türkiye’de 2014-2010 yılları arasında yetiştiriciliği yapılan tahıllara ait üretim 

miktarları (ton). 

 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 

Buğday 69332.66 321929.95 352024.79 261935.66 288611.64 

Arpa 24596.93 40282.41 52252.13 47231.89 48894.11 

Mısır 40386.81 112155.02 59905.55 50142.77 35813.37 

Silajlık 

Mısır 

5312.32 11886.83 92993.21 36750.78 19247.22 

Çavdar 2367.06 2309.63 3630.48 2700.98 2141.18 

Yulaf 690.12 826.46 1660.25 2251.68 2712.77 

Çeltik 301.42 4035.45 214.26 335.03 449.07 

Sorgum 40.1 64.51 280.2 27.11 385.6 

Tritikale 38 446.72 548.63 1223.31 1146.36 

Sudan - - - 21 75.10 

Toplam 143065,4 493937 563509,5 402620,2 399476,4 

*Geçiş süreçleri dahil 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

2014 yılı verilerine göre tahıl bitkilerinde organik olarak Türkiye’de yetiştiriciliği 

yapılmaya devam eden ürünlerin çoktan aza doğru üretim miktarı sırası (geçiş süreci dahil); 

buğday, arpa, mısır, silajlık mısır, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik, sorgum ve sudan otu 

şeklindedir. Son beş yılda bu tahıl ürünlerinden buğday, arpa, silajlık mısır, yulaf, çeltik, 

sorgum ve tritikale de üretim miktarlarında artış varken mısır ve çavdar da ise azalma 

olmuştur. Willer ve ark. (2008) tarafından Türkiye’de 31194 ton olarak belirtilen buğday 

üretim verilerinin 2014 yılına doğru devamlı artış gösterdiği görülmektedir. 2013 yılında 

organik üretimi başlatılan sudan otunun bir sonraki yılda yaklaşık dört katına çıktığı ve 

organik ürünlere katıldığı gözlemlenmiştir. 

Demiryürek (2004), Türkiye’nin organik üretim açısından uygun ekolojik şartlara 

sahip ve bitkisel üretim çeşitliliğinin ise fazla olduğunu fakat buna rağmen dünya organik 

pazar payında Türkiye’nin payının düşük olduğunu vurgulamıştır. Durmuş ve Yiğit (2006), 

Türkiye’nin tarım deseninde tarla bitkilerinin alan bazında genişliğini ortaya koymuşlardır. 

Buna göre, tarla bitkilerinde geniş yer kaplayan tahıl ürünlerinin organik olarak 

yetiştiriciliğinin genişletilmesi ile Türkiye’nin uluslararası organik pazar payının arttırılması 

mümkün olabilecektir. 

 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak Türkiye genelindeki organik tarımda tahıl üretim miktarı ve çeşitliliği 

artmaktadır. Fakat artan bu üretim miktarına karşın bu ürünlere olan gereksinimlerin de 

artması gerekmektedir. Ülkemizde organik ürün üreten üreticiler ile bu ürünleri tüketmek 

isteyen tüketicilerin bir araya getirilmesi sağlanmalı ve böylece üretim ve tüketim 

sürdürülebilirliği oluşturulmalıdır. 

Tahıllar işlenerek; ekmek, pasta, pirinç, un, makarna, bisküvi, nişasta, hayvan ve kuş 

yemi gibi sıralayabileceğimiz bir çok beslenme ve ham madde üretiminde yer almaktadır. Bu 
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da tahılların organik pazardaki payının önemini ve üretiminin mevcut durumundan daha fazla 

arttırılmasını açıkça göstermektedir. Buna ilaveten, organik hayvancılık için yem 

kaynaklarının da organik olması istenilmesinden dolayı organik tahıl ürünlerinin bu üretim 

sektöründe kaynak olarak kullanılması bir diğer önemi de göstermektedir. 
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ORGANİK ÇAY ÜRETİMİNDE ÜRÜN DOĞRULAMA ve TAKİP 

SİSTEMİNİN (ÜDTS) UYGULANMASI  

 
Burhan BAŞARAN¹ 

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Rize/TÜRKİYE. 

Özet 
Çay bitkisinin yetişmesi için en uygun iklim koşullarına sahip olan Rize; Türkiye’de çayın başkenti 

olarak bilinmektedir. Rize’de halkın temel geçim kaynağı olan çay, bölgedeki tüm sosyo-ekonomik, politik ve 

kültürel gelişmeleri etkilemektedir. Çay bitkisini işleyen pek çok özel sektör ve kamu fabrikası yine bu bölgede 

konumlanmıştır. Rize; Çaykur öncülüğünde farklı çay ürünlerini geliştirmeye başlamıştır. Bu ürünlerin başında 

da organik çay üretimi gelmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı içinde siyah çayın olduğu birçok 

ürünü gıda zinciri boyunca denetleyecek ve Dünya’da ilk kez uygulanacak olan Ürün Doğrulama ve Takip 

Sistemi’ni geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı; Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin organik çay ürününde 

uygulanabilirliği üzerinedir. Literatürden faydalanılarak öneriler getirilmiştir. Tüketiciler geliştirilen bu sistemle 

coğrafi bilgileri, ekim, işlenme ve dağıtım dahil tüm aşamaları takip edebilecektir.  Bu sistemle tüketicilerin 

organik çaya ilişkin gıda güvenliği algısı güçleneceğinden organik çayın gerek iç gerekse dış pazardaki rekabet 

gücü de pozitif etkilenecektir. Artan satışlar bölgedeki organik tarım kültürünü de olumlu etkileyecektir. Kamu 

ve özel çay fabrikaları ve diğer paydaşlar bir araya gelerek ortak projeler üretmeli, bölge ekonomisine ve gıda 

güvenliğine destek olmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Organik çay, Rize, ÜDTS, Coğrafi izlenebilirlik.  

PRACTICING PRODUCT VERIFICATION AND TRACKING SYSTEM 

(PVTS) IN ORGANIC TEA PRODUCTION 

 
Abstract 

Rize which has the most favourable climatic conditions for tea production is known as the capital of tea 

in Turkey. Tea which is the main source of income of the people in Rize, affects all the socio-economical, 

political and cultural developments. Several private and state tea processing factories are settled around this 

region. Rize has begun to develop new types of tea. Foremost among them is the organic tea. Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock has developed Production Verification and Tracking System (PVTS) which will trace 

the products including tea throughout the entire food chain. This study aims to explore the practicality of 

Production this system in the organic tea production. Literature was reviewed and some implications were 

offered. Through this system, consumers track all the steps including geographical information, sowing, 

processing and delivery. As a result of that the food safety apprehension of the consumers regarding organic tea 

will develop owing to this system, competitive power of organic tea will grow in domestic and international 

market. Increasing sales will contribute to the organic culture in the region. Through leaguing together and 

developing projects, state and private tea manufacturing factories should contribute to the region’s economy and 

food safety. 

Keywords: Organic tea, Rize, PVTS, geographical traceability  

1. GİRİŞ 

Rize’de çay ile ilgili ilk fidanlığın kurulması, 1922 yılında dönemin Ziraat Genel 

Müdürü Zihni Derin’in talimatıyla başlamıştır. İlk çay atölyesi 1941 yılında kurulmuş daha 

sonra sayıları hızla artmaya başlamıştır. İlk çay fabrikası ise 1947 yılında Rize Merkez, Fener 

Mahallesinde kurulmuştur (Saklı, 2004). 1948 yılında Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde 

çay fabrikaları açılmaya devam etmiş olup 1963 yılında fabrika sayısı 19’a ulaşmıştır. Yine 

aynı yıl yurt içi üretim-tüketim dengesi sağlanmış ve çay ithalatına gerek kalmamıştır (Saklı, 

2008). İlerleyen yıllarda çay tarımının Tarım Bakanlığı’na, çay işleme ve dağıtım 

uygulamalarının ise Tekel Genel Müdürlüğü’ne verilmesiyle sorunlar ortaya çıkmıştır (Saklı, 

2013). 1971 yılında yayımlanan 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu ile çay tarımı ve 

http://tureng.com/search/league%20together
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sanayisindeki sorunların ortadan kaldırılması ve ekonomik etkinliğin artırılması amacıyla Çay 

Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Çay Kurumu’nun adı 1982 yılında 2929 sayılı Kanun 

ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir (Çaykur, 2015a). Türkiye çay 

sektöründe 197 fabrika faal olarak hizmet vermekte olup bu fabrikaların 46’sı Çaykur’a, 151’i 

özel sektöre ait fabrikalardır (RTB, 2015). Çaykur; 16.500 çalışanı ve 6.600 ton/gün yaş çay 

işleme kapasitesi ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur (Çaykur, 2015b). 

Türkiye, çay tarım alanlarının genişliği bakımından dünyada 7. sırada, kuru çay üretimi 

yönünden 6. sırada, yıllık kişi başı tüketimde ise 4. sırada yer almaktadır (Çaykur, 2014).  

Eğitim ve gelir seviyesindeki artış tüketicilerin gıda güvenliği konularında daha fazla 

bilinçlenmesine neden olmuştur. Bu durum tüketicileri daha sağlıklı olduğunu düşündüğü 

gıdaları satın almaya yönlendirmiş ve organik ürünlerin önemi artırmıştır (Eti ve Azabaoğlu, 

2014). Organik gıda; toprak, su kaynakları ile havayı kirletmeden bitki, hayvan ve insan 

sağlığını koruyarak, üretiminde organik kökenli girdilerin kullanıldığı, sadece kültürel 

önlemler ve biyolojik mücadelenin uygulandığı, üretiminden tüketime sunulana kadar her 

aşamanın kontrol edildiği ve sertifikalandırıldığı tarımsal üretimin sonunda elde edilen 

üründür (Yüksel, 2008; Özcan ve Yazıcıoğlu, 2013).  

Dünya’daki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de organik çay üretimi 2003 yılında 

Çaykur öncülüğünde başlatılmıştır. Organik çay üretimi, Çaykur öncülüğünde Artvin’in 

Borçka ilçesi ile Rize’nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. İlk 

olarak 2007 yılında 135 üretici ile organik çay tarımı sözleşmesi imzalanarak 378 dekarlık 

çaylık alanda faaliyetler başlatılmıştır. İlk organik çay Hemşin organik çay fabrikasında 

üretilmeye başlanmış ve 2011 yılından itibaren bu fabrikada sadece organik siyah çay üretimi 

gerçekleştirilmektedir. 2010-2014 yılları arasında organik çay tarımı ile ilgili bilgiler Çizelge 

1’de, aynı yıllardaki organik yaş çay ve kuru çay üretimine ilişkin bilgiler ise Çizelge 2’de 

gösterilmiştir (Çaykur, 2014). 

 

Çizelge 1. Yıllara Göre Organik Çay Tarımı 

Yıllar Üretici Sayısı Çaylık Alan (dekar) 

2010 1438 3.555 

2011 1.448 3.557 

2012 3.843 11.298 

2013 9.940 28.906 

2014 11.155 32.506 

 

Çizelge 2. Organik Yaş Çay Yaprağı Üretimi ve Üretilen Kuru Çay Miktarı 

Yıllar 

Yaş Çay Ürünü 

Üretim Miktarı 

(ton) 

Kuru Çay Ürünü Üretim Miktarı (ton) 

Siyah Çay Yeşil Çay Toplam 

2010 384 152 5 157 

2011 1.743 313 13 326 

2012 1.724 339 10 349 

2013 1.732 353 9 362 

2014 1.816 341 26 367 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izlenebilirliği, üretim, işleme ve pazarlama ile 

ilgili sürecin her aşamasında, gıda ürününde potansiyel ortaya çıkabilecek istenilmeyen 

herhangi bir maddenin veya durumun izlenmesi olarak tanımlamıştır. Bakanlık tüm gıda ve 

gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere 

üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında izlenebilirlik sistemini zorunlu kılmıştır (TGK, 2008). 

İzlenebilirlik sistemi, satışa sunulan gıda ürününde insan sağlığına zararlı herhangi bir 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörün tespit edilmesi halinde o ürünün hangi ülkeden geldiği 

veya hangi üretici tarafından üretildiği, depolama ve dağıtım gibi geriye dönük gıda zinciri 

aşamalarının sorgulanmasını sağlayarak olası zararların daha büyük kitlelere ulaşmasını 

engelleyen ve hatalı ürünün sistematik olarak piyasadan çekilmesini sağlayan önemli bir gıda 

güvenliği uygulamasıdır (Cebeci, 2006; Küçük ve ark., 2014). Her ne kadar izlenebilirlik 

sistemi kanunlarda tanımlanmış olsa da tüketici satın aldığı gıdanın ambalaj bilgilerini 

okuyarak sadece bazı bilgileri öğrenebilmekte o ürüne ilişkin izlenebilirlik bilgilerine ise 

ulaşamamaktadır. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi 

Etiketleme Yönetmeliği bölüm 7 madde 45’te tüketici yönelimli izlenebilirlik sistemi olan 

ürün doğrulama ve takip sistemini (ÜDTS) 31.12.2015 tarihinden itibaren uygulamaya 

koyacağını beyan etmiştir. Bakanlık ÜDTS’nin ilk olarak içinde siyah çayın bulunduğu bal, 

enerji içecekleri, bitkisel sıvı yağlar, takviye edici gıdalar, bebek mamaları, formülleri ve ek 

gıdalarda uygulanacağını bildirmiştir (TGK, 2011; Anonim, 2015). 

Bu çalışmanın amacı; ÜDTS’nin organik çay ürününde uygulanabilirliği üzerine olup 

literatürden faydalanılarak ÜDTS’ye yönelik öneriler getirmektir. 

 

2. ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ (ÜDTS)  

İnsan sağlığını tehdit eden kayıt dışı, kaçak, taklit, tağşiş yapan üreticilerin önüne 

geçilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Dünya’da bir 

ilk olma özelliğine sahip olan ÜDTS’nin  tüketici tarafından kullanılması şu şekildedir.  

 

Takip kapsamında bulunan ürünlerin satın alınması durumunda ilgili ürünün ambalajı 

üzerinde 2 farklı numaranın olduğu tek kullanımlık bir etiket bulunmaktadır. Seri numarası 

açıkta ürün kimlik numarası ise koruma bandının altında yer almaktadır. Tek kullanımlık 

etiket Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. 2 Farklı Numaranın Bulunduğu Tek Kullanımlık Etiket 
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Tüketici tarafından ürünün sorgulanması turuncu bandın etiket üzerinden sıyrılmasıyla 

alt kısmında yazan 19 haneli ürün kimlik numarası ile yapılmaktadır. Bandın kaldırılmasıyla 

sorgulamanın yapılacağı tek kullanımlık etiket Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Sorgulamanın Yapılacağı Tek Kullanımlık Etiket 

 

Tüketiciler bu kimlik numarasını akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulama ile, 

internet üzerinden www.udts.com.tr adresine girerek, 7364 adresine kısa mesaj göndererek ya 

da 444 37 09 numarasını aramak suretiyle 4 farklı şekilde kontrol edebilmektedir. 

Sorgulamanın yapılabileceği iletişim araçları Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Sorgulamanın Yapılabileceği İletişim Araçları 

 

Tüketici iletişim araçlarını kullanarak satın aldığı ürünü bu sayede kolaylıkla 

izleyebilmektedir. ÜDTS ile ürünün kayıtlı olma veya olmama, son kullanma tarihinin 

değiştirilmiş olması durumuna göre tüketici derhal bilgilendirilmektedir. Şayet ÜDTS’ye 

kayıtlı değilse ürünün tüketilmemesi istenmektedir. Bakanlığın toplatma kararı aldığı ürünleri 

şayet tüketici satın almışsa ve bu ürünü ÜDST’de sorgulatması halinde tüketici 

bilgilendirilmekte ve olası sağlık sorunlarının derhal önüne geçilebilmektedir. 

 

3. ORGANİK ÇAY ÜRÜNÜNDE ÜDTS KULLANIMININ SAĞLAYACAĞI 

FAYDALAR 

Çaykur, bazı özel sektör firmalarının ambalajlarını taklit ettiğini, renk ve tasarım gibi 

konularda sahtecilik yaparak haksız kazançlar elde ettiğini ve son 10 yıl içinde 1.500’ün 

üzerindeki firmaya bu nedenlerle inceleme başlattıklarını bildirmiştir (Çaykur, 2014). Yine bir 

başka raporda Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü tarafından sadece 2012 yılında 2.000 ton kaçak çay ele geçirildiği bildirilmiştir 

http://www.udts.com.tr/
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(RTB, 2013). Yine aynı raporlarda sahte ve taklit ürünlerin Türk çay sektörüne büyük zarar 

verdiği üzerinde durulmuştur (RTB, 2013; Çaykur, 2014). 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı raporlara da yansımış olması bakımından çay 

ürünündeki sahtecilik nedeniyle siyah çayı ÜDTS’ye dahil etmiştir (Anonim, 2014). 

ÜDTS’nin organik çay ürününde uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek faydaları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

 Sağlığı tehdit eden sahte ve taklit ürünlerin tüketici tarafından kontrol edilebilme 

imkanı doğacaktır. 

 Ürünlerin son kullanma tarihi değiştirilerek yeniden piyasaya arzının önüne geçilmiş 

olacaktır. 

 Bakanlığın toplatma kararı aldığı ürünlerin tüketici tarafından tüketilmesi engellenmiş 

olacaktır. 

 Tüketicinin güvenli gıdaya rahatlıkla ulaşabilmesinin önü açılacaktır. 

 Tüketici, satın aldığı ürünle ilgili ambalajın dışındaki coğrafik özellikler gibi diğer 

bilgilere ulaşma imkanına kavuşacaktır. 

 Her bir tüketicinin denetmen olması sağlanacaktır. 

 Ürünleri taklit edilen firmaların tüketici nezdindeki itibarları korunmuş olacaktır. 

 Gerçek üreticilerin hakları korunmuş olacak ve haksız rekabetin önüne geçilmiş 

olacaktır. 

 Üreticilerin pazar payında artışlar meydana gelecektir. 

 Ortaya çıkan güvenle birlikte organik çayın diğer çaylarla olan rekabet gücü artacak 

ve sürdürülebilir tarım için gerekli şartlar sağlanmış olacaktır.  

 Yörenin kalkınmasına ve daha geniş alanlara ulaşmasına imkan sağlanacaktır. 

  

4. SONUÇ 

Satış noktalarındaki gıdaların izlenebilirliği üzerine Bakanlık tarafından oluşturulan 

ÜDTS tüketiciye denetmen olma imkanı sağlayarak tüketiciyi gıda güvenliği sisteminin en 

önemli öğelerinden birisi haline getirmektedir. Tüketicinin gıda güvenliği uygulamalarında 

etkin hale gelmesi gıda zinciri boyunca faaliyet gösteren pek çok kişi ve kurumu yasal 

gerekliliklere uyma noktasında daha dikkatli olmaya itecektir ancak ÜDTS’nin pek çok 

olumlu yanı olmasına karşın başlangıç olarak sadece belirli gıdaları kapsaması satışa sunulan 

gıda ürünlerindeki çeşitlilik ele alındığında oldukça yetersizdir. Ayrıca 01.012014 tarihinde 

başlaması öngörülen ÜDTS önce 31.03.2015’e son olarak da 2015 yılının sonuna 

ertelenmiştir. Bu durum ÜDTS ile ilgili olarak sektörün ve Bakanlığın henüz hazır olmadığı 

algısını oluşturmaktadır. ÜDTS; tüketiciye ürünlerin bölgesel ve yerel konumu, geleneksel 

özellikleri, hayvansal ürünler için hayvan yaşı, cinsi gibi spesifik bilgilerin yanı sıra taşıma, 

depolama ve dağıtım gibi diğer konular hakkında da bilgi verebilecek şekilde yeniden 

düzenlenmelidir. ÜDTS ile ilgili olarak yerel ve ulusal kitle iletişim araçları kullanılarak hem 

üreticilerin hem de tüketicilerin daha fazla bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Dünya’da bir ilk 

özelliği taşıyan bu sistemin gıda ürünlerinin tamamında ve tüketicinin tüm bilgilere 

ulaşabileceği şekilde yeniden tasarlanmasının gıda sektöründe oluşan güven kaybını önemli 

şekilde azaltacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE ORGANİK GIDALARIN ETİKETLENMESİNDE 

KULLANILAN SERTİFİKA VE LOGOLARA GENEL BAKIŞ 
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1
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Özet 

Ülkelerin refah düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler ve eğitim seviyesinin yükselmesi tüketicilere 

ilişkin bilinen pek çok alışkanlığın değişmesine neden olmuştur. Tüketiciler sağlıklı olduğunu düşündüğü 

gıdalara yönelmeye başlamıştır. Günümüz tüketicisi gıda ürünleri satın alırken etiket bilgilerine dikkat etmekte 

ve ambalajın üzerindeki bazı açıklamalar ve işaretlerden etkilenerek satın alma eğilimini değiştirmektedirler. 

Organik ürünlerin satışa sunulabilmesi içind e bazı sertifikalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı; literatürden 

faydalanarak satışa sunulan organik ürünlerin etiketinde kullanılan logoları tanımlamak, işletme ve tüketici 

üzerindeki etkilerini tartışmaktır. Organik ürün etiketinde kullanılacak logolardaki renkler mavi, yeşil, siyah ve 

beyazla sınırlandırılmıştır. Etiket üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım logosu, GMP, BRC, IFS, ISO 

22000, ISO 9001, ÇEVKO, Helal, EkoTar gibi pek çok sertifika işareti bulunmaktadır. Bu sertifikalar işletmelere 

prestij ve rekabette avantaj sağladığı gibi tüketici memnuniyeti ve sadakati de kazandırmaktadır. Kamu ve özel 

sektör temsilcileri sertifikaların sağlamış olduğu avantajlardan dolayı özellikle sertifikasyon kuruluşlarındaki 

denetim ve kontrollerini arttırmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Organik gıda, ISO 22000, IFS, BRC, Helal. 

GENERAL OVERVIEW OF THE CERTIFICATES and LOGOS USED 

IN THE ORGANIC PRODUCT LABELLING 

 
Abstract 

Increasing level of welfare of the countries, technological developments and educational level have 

changed many habits regarding the consumers. Consumers have begun to incline to the healthy products. Today 

consumers pay attention to the label information on the product and they change their purchasing according to 

this label explanations and symbols. Some certificates are required in selling organic products. This study aims 

to identify the certificates which are used in the labels of the organic products in the market and explore their 

effects on the firms and consumers.  The colours to be used in the logos of the organic product labels are limited 

to blue, green, black and white. There are several logos on the label, such as Turkish Republic Organic 

Agriculture Logo, GMP, BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9001, ÇEVKO, Helal, EkoTar. These certifications provide 

prestige and advantage in the market as well as consumer satisfaction and fidelity. State and private sector agents 

should increase the controls and supervisions in the certification organizations due to their advantages.  

Keywords: Organic product, ISO 22000, IFS, BRC, Helal. 

1. GİRİŞ 

Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için tarımsal üretimde 

sürekli üretim artışı hedeflenmiş çevre ve insan sağlığı gibi konular ikinci plana itilmiştir 

(Çavdar, 2003). Konvansiyonel tarımın olumsuz etkileri ve bu sorunların büyük boyutlara 

ulaşması özellikle son yıllarda kişisel sağlık, gıda güvenliği gibi konularda bilinçlenen 

tüketicileri sağlıklı, çevreye ve insana zarar vermeyen tarım yöntemlerine ve ürünlerine 

yönlendirmiş buna bağlı olarak organik gıda pazarı gelişmeye ve büyümeye başlamıştır 

(Sarıkaya, 2007; Ataseven ve Güneş, 2008; Demiryürek, 2011; Eti ve Azabaoğlu, 2014). 

Organik tarım; tarımsal üretimde hiçbir kimyasal kullanmadan sadece organik 

girdilerle üretimin yapıldığı, zararlılarla biyolojik ve kültürel yöntemlerle mücadele edildiği 

ve doğal gübrelemenin yapılarak sağlıklı gıdaların üretilmesini amaç edinen sertifikalı bir 

tarım sistemidir. Bu tarımın sonucu elde edilen ürünlere de organik gıda denilmektedir (Özcan 

ve Yazıcıoğlu, 2013; Gökçe ve Usta, 2013). Organik tarımla ilgili ilk kapsamlı çalışma 

Avrupa Birliği tarafından 1991 yılında EEC 2092/91 sayı ile yayımlanmış ve 1999 yılında 
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hayvancılık için organik üretim kuralları belirlenmiştir. Avrupa Birliği’nde özellikle 2007 ve 

2008 yıllarında organik üretim, tarım ve etiketlemeyle ilgili olarak yapılan değişikliklerle 

organik tarım kuralları son şeklini almıştır (Emir ve Demiryürek, 2014).  

Dünya’da 170 ülkede organik tarım yapılmakta ve toplamda 43.1 milyon hektarlık 

arazi bu amaçla kullanılmaktadır. Organik tarım alanları birçok ülkede gelişmekte olup 

toplam organik alanların en fazla olduğu yer Avustralya iken onu Avrupa ve Latin Amerika 

kıtaları izlemektedir. Organik gıda pazarı 1999’da 15.2 milyar dolar iken 2013’de 72.0 milyar 

dolara ulaştığı ve organik gıda tüketiminde Avrupa’nın ilk sırada olduğu belirtilmiştir. Avrupa 

Birliği içerisinde kişi başına en fazla organik gıda tüketen ülke İsviçre (210 €) olup onu 

sırasıyla Danimarka (163 €) ve Lüksemburg (157 €) izlemektedir. Dünya’da en büyük organik 

gıda pazarı 24.3 milyar € ile ABD’de olup Almanya (7.6 milyar €) ve Fransa (4.4 milyar €) 

organik gıda pazarının büyük olduğu diğer ülkelerdir (FIBL ve IFOAM, 2015). Gelişmekte 

olan ülkelerin organik ürün tüketiminin fazla ancak üretim alanlarının kısıtlı olması nedeniyle 

Türkiye gibi tarım potansiyeli fazla ülkeler, gelen talepleri karşılayabilmek için organik 

üretime ve organik gıda ticaretine yönelmişlerdir (Demiryürek, 2011). FIBL ve IFOAM 

(2015), Dünya organik tarım alanları sıralamasında Türkiye’nin 19. sırada ve organik üretici 

sayısı bakımından 6. sırada olduğunu rapor etmiştir. 

Türkiye; coğrafi yapısı, iklim özellikleri, su kaynakları, tarımla uğraşan kişilerin fazla 

olması ve topraklarının diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha az kirlenmiş olmasından dolayı 

organik tarım için elverişli bir ülkedir. Dünya’da organik tarım hareketliliği 1970’lerde 

başlamışken Türkiye’de bu konuyla ilgili ilk faaliyetler 1985 yılında Avrupa ülkelerine 

yapılan ihracatla başlamıştır. Günümüzde iç piyasanın yeterince gelişmediği ve organik 

ürünlerle ilgili pazarın ihracata dayalı geliştiği belirtilmiştir (Dabbert vd., 2007; Gökçe ve 

Usta, 2013). Türkiye, 1999-2002 yılları arasında organik tarımla ilgili yönetmelik düzeyinde 

bazı düzenlemeler yapmıştır. 2004 yılında 5262 sayılı Organik Tarım Kanununu 

yayımlayarak organik tarım faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmuştur. Son olarak Avrupa 

Birliği mevzuatına uyumluluk sürecinde 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik yayımlamıştır (Emir ve Demiryürek, 2014). 

Organik tarım üretimi ve pazarlama süreçlerinin kendi içinde özel kuralları olup en 

önemli aşamalarından birisi bu süreçlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve bağımsız kuruluşlar 

tarafından sertifikalandırılmasıdır (Demiryürek, 2011; Eti ve Azabağaoğlu, 2014). Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili yönetmelikte organik ürünün güvence altına 

alınabilmesi için kontrol ve sertifikasyonun iki temel unsur olduğunu bu faaliyetlerin 

yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından yapılabileceği gibi iki farklı kuruluş tarafından da 

gerçekleştirilebileceğini ifade etmiştir (GTHB, 2010). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından yetkilendirilmiş 31 adet organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşu vardır 

(Anonim, 2015). Üreticinin iç ve dış pazarda bir ürünü organik olarak satabilmesi için organik 

ürün sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürün etiketi üzerinde ürünün 

organik olduğunu gösteren logoyu kullanamamaktadır (Gök, 2008; GTHB, 2010). Organik 

gıda pazarının büyümesi ve beraberinde tüketici satın alma davranışlarında yaşanan değişim 

ülkeleri ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaları diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi gıda 

güvenliği ve sağlık temelli yaklaşımlara yöneltmiş bu nedenle gıda sertifikaları daha da 

önemli hale gelmiştir (Kılıç vd. 2014; Eti ve Azabağaoğlu, 2014). 
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Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik’te kontrol ve 

sertifikasyonla ilgili olarak şu tanımlamalar yapılmıştır (GTHB, 2010). 

Kontrol: Organik tarım faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp 

yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek 

görülmesi halinde ürünün organik niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesini. 

Kontrol Kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya 

kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere, Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek 

veya tüzel kişileri. 

Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik 

ürünün ve girdinin mevzuata uygun olarak belgelendirilmesini.  

Sertifikasyon Kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürün veya girdiyi, 

kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan 

hallerde yaptıracağı analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki 

verilmiş gerçek veya tüzel kişileri. 

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden 

tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere 

Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri. 

Sertifika: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik 

ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi tanımlamaktadır. 

Üreticiler gerek Bakanlığın belirlediği yönetmelik çerçevesinde gerekse organik gıda 

pazarından daha fazla pay alabilmek için uluslararası geçerliliği olan sistemlere ait 

sertifikaları almakta ve bu sertifikaları simgeleyen logoları da ürün etiketi üzerinde 

kullanmaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı; literatürden faydalanarak satışa sunulan organik ürünlerin 

etiketinde kullanılan logoları tanımlamak, işletme ve tüketici üzerindeki etkilerini tartışmaktır. 

 

2. TÜRKİYE’DE ORGANİK GIDA ETİKETLERİ ÜZERİNDE KULLANILAN 

LOGOLAR 

Bitkisel bir gıdanın organik gıda sertifikası alabilmesi için öncelikle tarımsal faaliyete 

başladığı tarih itibariyle minimum on iki ay geçme zorunluluğu vardır. Bu süre içerisinde 

piyasaya sürülen ürünlerin etiketi üzerine “Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür” ifadesi, 

yine aynı şekilde şarap üretiminde organik üzüm kullanılması halinde etiket üzerine “Organik 

Üzümden İmal Edilen Şarap” tanımı, konvansiyonel gıda ürünlerinde üretim metodu organik 

ise “Organik Tarım Metoduyla Üretilmiştir” ifadeleri yazılabilmekte ancak organik ürün 

logosu kullanılamamaktadır (GTHB, 2010).  

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına Yönelik Yönetmeliği’ne göre organik 

tarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten veya satanlar satışa sundukları ürünlerin 

etiketi üzerinde aynı yönetmeliğin Ek-10 bölümünde gösterilen logo örneklerini kullanmak 

zorundadırlar. Logo kullandırma yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait olup 

logo dili Türkçe’dir. Logo çapı ambalaj büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 6-40 mm 

arasında değişmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı logolar Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Logolarda siyah, beyaz, yeşil ve mavi  (Şekil 2) renkler kullanılmakta diğer 

renklerin kullanılmasına ise izin verilmemektedir (GTHB, 2010).  
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Çerçeveli Renkli Logo      Siyah Beyaz Logo   Çerçevesiz Renkli Logo 

                            

       Fonlu Renkli Logo        Siyah Beyaz Logo  Fonlu Siyah Beyaz Logo 

                           

 

Şekil 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Onaylı Organik Ürün Logo Örnekleri (GTHB, 

2010). 

 

                               Yeşil                                      Mavi 

                                
 

Şekil 2. Logoda Kullanılacak Renkler (GTHB, 2010).      

Organik gıda etiketleri üzerinde yaygın olarak kullanılan diğer logolar Şekil 3’te 

gösterilmiştir. 

 

Türk Standartları Enstitüsü       Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi        GDO İçermez 

                                                       
 

Uluslararası Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi             BRC Global Gıda Standardı 

                                                                    
 

Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi                     Avrupa Birliği Organik Gıda Logosu  

                                                                      
 

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi      Uluslararası Gıda Standardı 
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      İyi Üretim Teknikleri                                                TSE Helal Gıda Standardı  

                                                                                 
Çevre Koruma ve Amb. Atıklarını Değ. Vakfı               Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı 

                                                                                              
Şekil 3. Organik Ürünlerin Etiketinde Yaygın Olarak Kullanılan Diğer Logolar 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organik ürün kontrolü ve sertifikasyon 

hizmetleri kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlara ait bilgilerin piyasaya sürülen organik 

ürünlerin etiketinde tanımlanması zorunludur (Anonim, 2015). Bu firmalara ait logolar Şekil 

4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Organik Ürün Kontrol ve 

Sertifikasyon Hizmetleri İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 

 

3. SONUÇ 

Organik gıda pazarının son 15 yılda yaklaşık olarak 5 kat büyümesindeki temel dinamik 

kişisel sağlık, gıda ürünleri ve çevre gibi konularda bilinçlenen tüketicilerdir. Ülkeler organik 

gıda tarım alanlarını genişletmeye devem etmekte ve 72.0 milyar dolarlık bu pazardan daha 

fazla pay almak için çaba göstermektedirler. Gelecekte organik gıda pazarının daha da 

büyümesi kaçınılmaz görünmektedir. Organik ürünlerin piyasaya sürülürken etiketlerinde 

kullanılan logolar bilinçli tüketicilerin o ürünleri satın alma davranışlarını etkilemektedir. 

Rekabet halindeki üretici firmalar bu nedenle sertifika ve logoları kurumsal kimlik için prestij 

olarak görmektedir. Aynı zamanda firmalar tüketici nezdindeki imajlarını güçlendirmek 

istedikleri için de bu faaliyetleri yakından takip etmektedirler. Organik ürün etiketinde 

kullanılan sertifika ve logolar organik gıdaların diğer gıda ürünlerinden ayrışmasında ve fark 

edilmesinde oldukça önemlidir. Bu sertifika ve logolar tüketiciler üzerinde satın alma baskısı 

oluşturabilmektedir. Türkiye’de organik ürün üretimi ve satışının yapılabilmesi için organik 

ürün logosu kullanılması zorunludur. Şu halde piyasaya sürülen tüm ürünlerde aynı organik 

logosunun bulunması rekabette diğer sertifikalara ait logoların daha önemli olduğu algısını 

oluşturabilir. Özellikle ISO 22000, BRC, IFS gibi gıda güvenliği temeline dayanan sistemler 

organik gıdaların tüketici sağlığı üzerindeki potansiyel sağlık zararlarını en aza indiren 

uluslararası geçerliliği olan standartlardır. Çevko ve TÜKÇEV ise piyasaya sürülen 

ambalajların geri kazanımı için kullanılan çevre odaklı logoları tanımlamakta ve bu 

hassasiyeti taşıyan tüketicilerin davranışlarını etkileyebilmektedir. Yine Bakanlık tarafından 
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yetkilendirilmiş kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan tüketiciler etiket üzerinde 

bu firmalara ait işaretlere dikkat etmektedirler. Organik tarımsal faaliyetlerin ve piyasaya 

sürülen ürünlerin güvenliğinin sağlanabilmesi ve haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üretici firmaların faaliyetleri ile satıcıların piyasaya 

sürdükleri organik ürünleri daha sık kontrol etmeli, sahte etiket basımının önüne geçmeli, 

tüketicileri organik ürünler ve logolar hakkında bilgilendirmeli, özellikle kontrol ve 

sertifikasyon hizmeti için yetkili kıldığı kuruluşların çalışmalarını daha yakından takip 

etmelidir.  
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Özet  

Elverişsiz iklim koşulları, tarım arazilerinin azalması buna karşın artan dünya nüfusu ve beslenme 

ihtiyaçları nedeniyle teknoloji ve kimyasal katkı maddelerinin tarımdaki kullanım oranı her geçen gün 

artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan tüketiciler başta olmak üzere artan bilinç, sağlık ve gıda 

güvenliği kavramlarının daha da önem kazanmasına neden olmuştur. Günümüz tüketicisi, katkı ve koruyucu 

maddesi kullanılmamış, genetiği değiştirilmemiş ve güvenli şekilde üretilen ürünleri kısacası organik ürünleri 

tercih etmeye başlamıştır. Tüketicinin mutlak talebi sektörde faaliyet gösteren firmaları bu alanda yeni 

yaklaşımlar geliştirmeye zorlamaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi de ISO 22000’dir. Bu çalışmanın amacı; 

organik olarak üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaşmadan son kez işlendiği işletmelerdeki ISO 22000 

standardının tanımladığı ön gereksinim programlarını tanımlamak ve açıklamaktır. Ön gereksinim programlarını 

açıklamak için literatürden faydalanılmıştır. ISO 22000 standardında tanımlanan ön gereksinim programları 

şunlardır: İyi Tarım Uygulamaları, İyi Veteriner Uygulamaları, İyi Üretim Uygulamaları, İyi Hijyen 

Uygulamaları, İyi Laboratuvar Uygulamaları, İyi Dağıtım Uygulamaları, İyi Ticaret Uygulamaları. Ön 

gereksinim programlarının iyi anlaşılması ve uygulanması; Avrupa Birliği’ne girme sürecindeki ülkemizin 

sürdürülebilir gıda güvenliği politikalarına, tüketicilerin sağlığına ve pazardaki rekabet gücüne katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, ISO 22000, Ön gereksinim programı, Gıda güvenliği. 

PREREQUISITE PROGRAMMES IN THE ORGANIC PRODUCT 

PROCESSING FIRMS 
 

Abstract  

The rate of technology use and chemical additives are increasing in time because of unfavourable 

climatic conditions, decrease in agricultural lands, and on the other hand increase in world population and 

nutritional requirements of this population. The growing awareness of the consumers especially in the 

developing countries has led to health and food safety gain importance. Consumers today have begun to prefer 

the products without additives and preservatives, genetically unmodified and safely produced products: organic 

products. Consumers’ absolute demand forces the related firms to develop new approaches to this issue. One of 

this is ISO22000. This study attempts to describe and explain the prerequisite programmes in which ISO22000 

standard is characterised in the firms where organically produced products are processed for the last time before 

their delivery to consumers. To explain the prerequisite programmes, a literature review was realized. 

Prerequisite programmes identified in ISO22000 standard are Good Agricultural Practices, Good Veterinary 

Practices, Good Manufacturing Practices, Good Hygiene Practices, Good Laboratory Practices, Good 

Distribution Practices, Good Trading Practices. Better understanding and implementation of prerequisite 

programmes will contribute to the sustainable food safety policy, consumer health and competitive power in the 

market of our country in the process of European Union membership.  

Keywords: Organic farming, ISO 22000, Prerequisite programme, Food safety. 

GİRİŞ   

İklim, hastalık ve diğer zararlıların tarımsal faaliyetlerde ortaya çıkardığı verim 

kaybının en aza indirilmesi ve tüketici taleplerinin karşılanabilmesi için sanayi devriminin de 

etkisiyle kimyasal gübre ve pestisit kullanımı artmış ve Dünya genelinde yaygınlaşmıştır. 

Farklı kimyasal maddelerin tarımsal faaliyetlerde kullanılmasıyla toprağın dengesi bozulmuş 

ve bu topraklarda yetiştirilen bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direnci zayıflamıştır 

(Sürmeli, 2003; Ataseven ve Güneş, 2008; Özkan ve ark., 2015). Klasik tarım yöntemlerinden 

konvansiyonel tarıma geçiş sürecinde çevre ve insan sağlığı öncelik olmaktan çıkmış ve 

sürekli üretim artışı hedeflenmiştir (Çavdar, 2003). Tarımsal üretimi ve verimi artırma 
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çalışmalarına yönelik metodların insan sağlığı ve çevreye verdiği çok boyutlu olumsuz 

etkilerinden dolayı organik tarım faaliyeti önem kazanmış ve organik gıda pazarı büyümeye 

başlamıştır (Demiryürek, 2004; Kızılaslan ve ark., 2007). 

1999’da 15 milyar dolar civarında olan organik gıda pazarı 2013’te 72 milyar dolar 

seviyesine yükselmiştir. Organik tarım alanlarının en fazla olduğu kıta Avustralya iken 

organik gıdanın en çok tüketildiği yer ise Avrupa kıtasıdır. Organik gıdanın en çok tüketildiği 

ülkeler sıralamasında İsviçre, Danimarka ve Lüksemburg ilk sıradadır. Organik gıda pazarının 

lideri ise 24.3 milyar dolar ile ABD’dir (FIBL ve IFOAM, 2015). 

Organik tarımla ilgili olarak herkes tarafından kabul edilen bir tanım olmaması ve 

farklı ülkelerde farklı isimlerle (İngiltere:organic, Almanya:ökologish) anılması bazı 

karışıklıkları da beraberinde getirmiştir (Demiryürek, 2011). Organik tarım; tüm canlıların 

sağlığı ve çevre güvenliği esas alınarak hiçbir kimyasal girdinin kullanılmadığı, hastalık ve 

zararlılarla biyolojik ve kültürel yöntemlerle mücadele edildiği, kontrol ve sertifikasyona 

dayanan, organik girdiler kullanılarak gerçekleştirilen sürdürülebilir tarım uygulamasıdır. 

Uygulanan bu tarımsal faaliyet sonucu organik gıda elde edilmektedir. 

Pek çok araştırmacı, son yıllarda tüketicilerin sağlık, gıda güvenliği ve çevre gibi 

konularda artan bilinciyle birlikte gıda tüketim alışkanlıklarında ve satın alma davranışlarında 

farklılıkların ortaya çıktığını buna bağlı olarak tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenli olduğunu 

düşündükleri gıdalara yöneldiklerini ifade etmişlerdir. (Sarıkaya, 2007; Karabaş ve Gürler, 

2011; Lüleli ve Aksucu, 2012; Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). Günümüz tüketicisinin gıda 

güvenliği hassasiyetinin gıda sektörüne büyük ölçüde yön verdiği belirtilmiştir (Motarjemi ve 

Lelieveld, 2014). 

Gıda güvenliği, gıda zinciri boyunca gıdada oluşabilecek her türlü fiziksel, kimyasal 

ve mikrobiyolojik tehlikenin insan sağlığına zarar verecek potansiyele ulaşmasını engelleyici 

tedbirlerin bütünü olarak tanımlanabilir (WHO, 2015). Tüketici davranışlarında ortaya çıkan 

değişiklikler kamu otoritesini gıda güvenliği temelli mevzuatları oluşturmaya iterken gıda 

sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar da değişen rekabet koşulları çerçevesinde yeni 

dönemde ortaya çıkan gıda güvenliği temelli sistemleri sahiplenerek işletmelerinde 

uygulamaya başlamışlardır (Bilalis, 2009; Ötleş, 2015). Günümüzde en çok bilinen gıda 

güvenliği yönetim sistemleri şunlardır: HACCP, ISO 22000, BRC, GlobalGAP  (Kafel, 

2013). 

Bu çalışmanın amacı; organik olarak üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaşmadan son 

kez işlendiği işletmelerdeki ISO 22000 standardının tanımladığı ön gereksinim programlarını 

tanımlamak ve açıklamaktır. Ön gereksinim programlarını açıklamak için literatürden 

faydalanılmıştır. 

 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE ÖN GEREKSİNİM 

PROGRAMLARI    

ISO 22000; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Codex Alimentarius Commission (CAC), 

Food and Agriculture Organization (FAO), ISO Work Group işbirliği ile 2005 yılında 

hazırlanan uluslararası gıda güvenliği yönetim sistemidir. Bu sistem, gıda zinciri içerisinde 

yer alan tüm birincil ve ikincil üreticileri, depolama, taşıma ve dağıtım yapan kuruluşları, gıda 

satışı gerçekleştiren tüm noktaları, gıda ambalajı üreten kuruşlar ile yiyecek içecek sektöründe 

hizmet veren tüm işletmeleri kapsamaktadır (Yörük, 2014; Ait Hou ve ark., 2015). 
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Gıda sektöründe faaliyet gösteren her işletme gıda güvenliği için temel koşulları yani 

ön gereksinimleri yerine getirmelidir. Ancak her işletme üretmekte olduğu gıda ürünlerini ve 

işletme koşullarını dikkate alarak uygulayacağı ön gereksinim programı yöntemini seçmekte 

serbesttir (Şahin ve ark. 2010). 

ISO 22000 standardında tanımlanan ön gereksinim programları şunlardır: İyi Tarım 

Uygulamaları (Good Agricultural Practices-GAP), İyi Veteriner Uygulamaları (Good 

Veterinary Practices-GVP), İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices-GMP), 

İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygine Practices-GHP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good 

Laboratory Practices-GLP), İyi Dağıtım Uygulamaları (Good Distribution Practices-GDP), İyi 

Ticaret Uygulamaları (Good Trading Practices-GTP) (TS EN ISO 22000, 2005). 

 

1. İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practices-GAP)  

İyi Tarım Uygulamaları, 1997 yılında AB’de faaliyet gösteren gıda perakendeciliği 

sektöründe lider süper marketlerin, satışa sunduğu tarımsal ürünlerin insan sağlığına 

zararlarını en aza indirmek için bir araya gelerek geliştirdikleri ve uygulamaya koydukları bir 

girişim olup tavsiye niteliği taşımaktadır (Anonim, 2015a). Temel amacı, doğal yaşamı bozan 

tarım teknikleri ile tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların azaltılması, çevreyle uyumlu 

tekniklerin geliştirilmesi, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir tarımın sağlanması ve 

tabii ki tüketici sağlığı üzerinde oluşabilecek sağlık risklerini azaltmaktır (Özbek ve Fidan, 

2010). 

İyi tarım uygulamaları, tüketicilere, tarımsal ürünün orijini ile izlenebilirliğini 

sağlarken aynı zamanda tüketici üzerinde oluşacak olan gıda güvenliği risklerini de 

azaltmaktadır. Aynı zamanda perakendecilerin yasal düzenlemelere uyumluluğunu 

sağlamakta, tüketici sağlığı ile ilgili taşıdıkları riskleri azaltmaktadır. Tarımsal ürünleri 

işleyen üreticilerin, rekabet gücünün artmasına ve pazardan daha fazla pay alabilmesine 

imkan sağlamaktadır (Çopur ve ark. 2010).  

İşletmeler tarımsal kökenli bir gıdayı direkt olarak satın alıyor ve nihai üründe 

kullanıyorlarsa GAP kapsamında şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir; 

 Tarımsal ürünün satın alındığı arazi hakkında genel bilgiler ile toprakta yapılan 

periyodik analizler, 

 Kimyasal gübre, pestisit vb. kimyasal kaynaklı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı, 

 Üretimde kullanılan suyun periyodik analizleri, 

 Hasadı gerçekleştirilen ürünün taşıma ve depolama koşulları, 

 Ürün hasadını gerçekleştiren kişilerin profilleri ve sağlık durumları. 

 

2. İyi Veteriner Uygulamaları (Good Veterinary Practices-GVP) 

İyi veteriner uygulamaları; canlı hayvan yetiştiriciliğinden başlayarak, hayvansal 

gıdaya dönüşen ve nihayet tüketici sofrasına gelene dek tüm üretim aşamalarında gıda 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların bütünüdür. Bu uygulamaların içinde 

hayvanın tüketmiş olduğu yem, yaşadığı ortam, kullanılan ilaçlar, hayvan kesimi, taşıma ve 

dağıtım gibi tüm ilkeler yer almaktadır (Anonim, 2015b). 
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İyi tarım uygulamalarının tüketiciler, perakendeciler ve üreticiler için sağladığı 

avantajların iyi veteriner uygulamaları içinde geçerli olduğu savunulabilir. Çünkü her ikisi de 

birincil üretim aşamalarıdır. 

 

3. İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices-GMP) 

GMP kavramı, ilk kez 1964 yılında FDA (Food and Drug Administration) tarafından 

gıdaların güvenliği ve besin değerini garanti altına almak için önerilmiştir. GMP 

uygulamalarında zaman içinde çeşitli revizyonlar gerçekleşmiş ve 1969 yılında WHO (World 

Health Organization) tarafından yayımlanmıştır (Ertürk, 2009; Anonim, 2015c).  

GMP, gıda ürünlerinde kalite ve güvenliği sağlamak için hammadde, depolama, 

üretim, dağıtım gibi tüm aşamalarda uygulanabilen, işletmelerin kazandıkları tecrübelerle 

sürekli gelişen bir ön gereksinim programıdır. GMP’nin temel yaklaşımı; işletmenin iç ve dış 

kaynaklı faktörlerine bağlı olarak ürün güvenliğini sağlamaktır (Ertürk, 2009; Özbek ve 

Fidan, 2010). 

İşletmelerin GMP kapsamında kontrol ettikleri başlıca hususlar şunlardır: 

 Bina, yardımcı tesisler, çalışma alanı ve sosyal alanların yerleşimleri, düzeni ve gıda 

güvenliği açısından kontrolü, 

 Su, buz, hava ve diğer gereksinimlerin kontrolü ve takibi, 

 İşletme atık ve kanalizasyon sistemlerinin kontrolü ve takibi, 

 Ekipmanların bakım kontrolleri ve kalibrasyonu, 

 Satın alınan ürünlerin kalite ve kontrolü, 

 Hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerine ilişkin depolama koşulları 

(sıcaklık, nem vb.), 

 Cam vb. materyallerin kontrolü ve takibi, 

 Üretimde kullanılan kesici ve delici malzemelerin kontrolü ve takibi, 

 Taşıma araçlarının bakımı ve kontrolleri, 

  

4. İyi Hijyen Uygulamaları (Good Hygine Practices-GHP) 

İyi Hijyen Uygulamaları; gıda, personel ve işletme kaynaklı hijyen tehlikelerinin insan 

sağlığı üzerinde oluşturabileceği zararları dikkate alarak yapılması gereken önlemleri ve 

koşulları açıklamaktadır (Anonim, 2015d). Gürbüz (2005); işletmelerde HACCP kurulumu 

gerçekleşmeden GHP uygulamalarının gerçekleştirilmiş olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Gıda hijyeni; hammadde ve mamul maddenin, üretim aşamalarından herhangi 

birisinde fiziksel (metal, cam, tahta, böcek vb.), kimyasal (haşere ilaçları, temizlik ürünleri 

vb.), ve mikrobiyolojik (küf, bakteri vb.) tehlikelerden elimine edilmesidir (Anonim, 2015e).  

İşletme hijyeni; tesisin bulunduğu konum, tesis inşaatı, üretimde kullanılan 

makinelerin tasarımı, mühendisliği ve işletmedeki kurulumu, atıkların kontaminasyona maruz 

kalmayacak bir şekilde uzaklaştırılması için geliştirilen sistemler, çalışma ortamı 

havalandırılması, temizlik ve sanitasyon için gerekli altyapı ve uygulamalar, üretimde 

kullanılan su gibi pek çok faktörü kapsamaktadır (Anonim, 2015d; Anonim, 2015e).  

Personel hijyeni ise çalışanların sağlık durumu, personelin el ve vücut temizliği, 

kişisel davranışları ve işletmeye gelen ziyaretçileri kapsamaktadır (Bulduk ve Bulduk, 2014). 

İşletmelerin GMP kapsamında kontrol ettikleri başlıca hususlar şunlardır: 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

471 

 

 Personel sağlık durumları ve kişisel temizlik uygulamalarının kontrolü ve takibi, 

 İşletme temizlik ve hijyen uygulamaları, kontrolü ve takibi, 

 Haşere ve zararlılarla mücadelede kontroller, 

 Temizlik malzemelerinin kullanımı, kontrolleri ve takibi, 

 

5. İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practices-GLP) 

1970’li yıllarda FDA’nın, laboratuvarların iyi yönetilmediğini, personel eğitimlerinin 

yetersiz olduğunu, sahte raporların hazırlandığını tespit etmesi üzerine klinik uygulamaların 

olmadığı laboratuvarlarda düzenlemelere başlamıştır. 1976 yılında GLP taslakları 

oluşturulmuş ve 1979’da uygulanmaya başlanmıştır (OECD, 2004; Çakmakçı, 2005).  

Kalite güvence sistemlerinin tamamlayıcı öğelerinden birisi olan GLP, laboratuvar 

çalışmalarının planlanması, uygulanması, raporların arşivlenmesi için gerekli şartları, 

iyileştirme çalışmalarını ve yöntem usullerini içermektedir. Bu sistem gıda ve yem katkı 

maddelerini, beşeri ve veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünlerini, pestisitler gibi ürünlerin 

içindeki doğal veya sentetik kimyasalları, biyolojik organizmaları kimyasal ve toksikolojik 

testlerle ilgili çalışmaları kapsamaktadır (Anonim, 2015f). 

 

6. İyi Dağıtım Uygulamaları (Good Distribution Practices-GDP) 

Gıda zinciri boyunca bitkisel ve hayvansal hammaddelerin veya işlenmesi sonrası 

oluşan yarı mamul ve mamullerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan güvenliğinin 

sağlanabilmesi büyük önem arz etmektedir. GDP; tüketime kadarki süreçte gıda ürünlerinin 

bozulmadan korunması için dağıtımda kullanılan tüm araçların sıcaklık, nem ve diğer 

özellikler bakımından gereklilikleri, uygulamaları ve kontrollerini içeren bir kalite güvence 

sistemidir (Çopur ve ark. 2010; Anonim, 2015g). 

İyi dağıtım uygulamaları özellikle ilaç sektöründe zorunlu olup tüm sektörler için 

merkez dağıtıcıların yanında ara dağıtıcıların tüm faaliyetlerini kapsamaktadır (Anonim, 

2015h). 

 

7. İyi Ticaret Uygulamaları (Good Trading Practices-GTP) 

Ürünün nitelik olarak herhangi bir olumsuz gelişme göstermeden nihai tüketiciye 

ulaşması, tüketicinin bilgilendirilmesi ve nihai tüketici ile üretici firma arasında köprü olan 

toptancı, market ve diğer satıcıların uyması gereken kuralları, uygulamaları ve diğer aşamaları 

kapsayan sistem olup pek çok uluslararası sistemi tamamlayıcı özelliktedir (Anonim, 2015i).  

 

SONUÇ   

Bu çalışma ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin artırılması 

için gereken ön gereksinim programlarını açıklamak için gerçekleştirilmiştir. Tanımlanan tüm 

ön gereksinim programları tüm gıda ürünlerine ve işletmelerine (şartları dikkate alınarak) 

başarıyla uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta işletmelerin ön 

gereksinim programlarında organik gıdaları diğer gıdalardan ayrı tutacak bir şekilde planlama 

yapmasıdır. Aynı işletme içerisinde üretilen iki farklı gıda ürününden birisi organik olarak 

piyasaya sürülecekse ön gereksinim programlarının ürüne özel hazırlanması ve uygulanması 

zorunludur. Organik gıda üretimi gerçekleştiren işletmelerde planlanacak ön gereksinim 

programları ISO 22000’de tanımlanan HACCP ve operasyonel ön gereksinim programlarıyla 
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birlikte ele alınmalıdır. Ön gereksinim programları işletme şartları, teknoloji vb. diğer 

konularda meydana gelecek değişikliklerle yeniden gözden geçirilmeli gerekirse revize 

edilerek güncelliği sağlanmalıdır. Ön gereksinim programlarının iyi anlaşılması ve 

uygulanması; Avrupa Birliği’ne girme sürecindeki ülkemizin sürdürülebilir gıda güvenliği 

politikalarına, nihai üründe oluşacak potansiyel tehlikelerin önlenmesine, tüketicilerin 

sağlığına ve pazardaki rekabet gücüne katkı sağlayacaktır. 
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TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÜRÜN SATIN ALMA TERCİHLERİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Burhan BAŞARAN

1,2 

1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Rize/TÜRKİYE.            

Özet 
Günümüzde tüketicilerin sağlık konularına daha fazla önem vermeleri ve güvenilir olduğunu 

düşündükleri gıda ürünlerine olan talepleri, organik tarımın yaygınlaşmasına ve organik ürün pazarının 

büyümesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; tüketicilerin organik ürünlerle ilgili tercihlerini 

etkileyebilecek faktörlerin araştırıldığı bilimsel çalışmaları taramak ve bu alandaki araştırmacılara kaynak 

sağlamaktır. Çalışmada içerik analiz yöntemi uygulanmıştır. Organik ürünlerin tercih edilmesindeki en önemli 

neden kişisel sağlığa verilen önem olarak ortaya çıkarken organik üretimle çevre duyarlılığı arasında yakın bir 

ilişki olduğu bildirilmiştir. Organik ürünlerin kontrol, denetim ve sertifikasyon uygulamalarının tüketici 

açısından önemli olduğu ancak bu alanda güven eksikliğinin varlığı da işaret edilmiştir. Tüketicilerin tercihlerini 

etkileyen bir diğer unsur da fiyatlardır. Bir kısım tüketici fiyatları normal karşılarken diğer tüketiciler fiyatların 

yüksek oluşundan şikayetçidir. Ayrıca organik ürünlerin bulunabilirliği de tüketiciler açısından bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tüketicilerin demografik özelliklerinin organik ürünlere ilişkin tercihlerinde belirleyici 

olduğu ve değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, organik ürün, tüketici, çevre duyarlılığı, sertifikasyon. 

FACTORS AFFECTING ORGANIC FOOD PREFERENCES OF 

CONSUMERS 

 
Abstract 

Today, consumers attaching more importance to health issues and their demand on the products they 

consider safe have led the organic agriculture to become more widespread and the organic products to grow 

bigger in the market. This study aims to review the literature on the factors which may have an impact on the 

choices of consumers about organic products and, in this sense, to provide a resource for the researchers of the 

field. The study adopted content analysis method. The explored that the most important factor in the preference 

of the organic products is consumers’ giving importance to personal health. Also the study revealed that there is 

a close relationship between organic production and environmental awareness. The implications suggest that the 

control, supervision and certification are important for consumers however there is a lack of trust in this respect. 

Another factor affecting consumer preferences is the prices. Some of the consumers consider prices reasonable; 

some complain that the prices are high. Moreover, availability of organic products is a problem with regard to 

the consumers. The study concluded that demographic features have a role in determining the preferences of the 

consumers regarding organic products.  

Keywords: organic agriculture, organic product, consumer, environmental awareness, certification 

GİRİŞ 

Organik tarım; üretiminde organik girdilerin kullanıldığı, hastalık ve zararlılara karşı 

kültürel ve biyolojik yöntemlerin uygulandığı, hiçbir kimyasal gübrenin kullanılmadığı ve 

üretiminden tüketim aşamasına kadar her aşamanın kontrol edildiği ve sertifikalandırıldığı 

sürdürülebilir tarım faaliyetidir. Bu tarımsal faaliyetin sonucu olarak organik gıda elde 

edilmektedir. Temel amacı; toprak, su ve hava gibi tüm çevresel boyutların güvenliğinin 

sağlanması, bitki, hayvan ve insan sağlığının koruma altına alınması ve geçmişten bugüne 

bozulan doğal dengenin yeniden inşasıdır (Yüksel, 2008; Hasdemir ve Bayaner, 2009; Gökçe 

ve Usta, 2013). Günümüzde konvansiyonel tarımın olumsuz etkilerinin bariz şekilde 

anlaşılması ve artan tüketici bilinciyle birlikte kişisel sağlık ve çevre esaslı tarımsal yöntemler 

önem kazanmış tüm bu gelişmelere bağlı olarak organik tarım ve organik ürünlerin üretimi ve 
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pazarı gelişmeye başlamıştır (Hasdemir ve Bayaner, 2009; Demiryürek, 2011; Eti ve 

Azabaoğlu, 2014). 

FIBL ve IFOAM (2015); 2013 yılı verilerine dayandırdığı raporunda, Dünya’da 170 

ülkede organik tarım faaliyeti yapıldığını, 1999 yılında 11 milyon hektarlık alanda organik 

tarım faaliyeti sürdürülürken, bu rakamın 43.1 milyon hektara ulaştığını, bu rakamın toplam 

tarım alanları içerisinde %0.98’e karşılık geldiğini, en çok organik tarım alanına sahip olan 

ülkenin Avustralya olduğunu onu sırasıyla Arjantin ve ABD’nin izlediğini belirtmiştir. 

Raporda, 2011 yılında 1.8 milyon organik ürün üreticisi olduğu bu rakamın her yıl 100 bin 

kişi artarak 2013 yılında 2 milyona ulaştığı, en çok organik ürün üreticisi olan ülkenin ise 650 

bin kişiyle Hindistan olduğu belirtilmiştir. 1999 yılında 15.2 milyar dolar olan organik pazarın 

2013 yılında 72 milyar dolara ulaştığı, organik ürün pazarının en fazla olduğu ülkelerin 

sırasıyla ABD, Almanya ve Fransa olduğu ifade edilmiştir. Ülkelerin kişi başına tükettikleri 

organik gıdalara ilişkin ekonomik veriler yine bu raporda gösterilmiştir. Buna göre ilk üç 

sırayı Avrupa Birliği üye ülkeleri olan İsviçre (210 €), Danimarka (163 €)  ve Lüksemburg 

(157 €)  almıştır.  

Şehirleşme, teknolojinin baş döndürücü gelişimi, bilgiye kolaylıkla ulaşım, eğitim ve 

gelir seviyesindeki artışla birlikte tüketicilerin tüketim ve satın alma davranışlarında farklıklar 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Ülkeler bu doğrultuda politikalar geliştirirken özel sektör 

kuruluşları ise pazardan daha fazla pay alabilmek için kişisel sağlık ve çevre boyutlu yeni 

yaklaşımlara yönelmişlerdir (Karabaş ve Gürler, 2011; Lüleci ve Aksulu, 2012; Özkan ve 

ark., 2015). Günümüz tüketicisinin yaşam standardının yükselmesi, gıda güvenliği 

hassasiyeti, sosyal ve çevre konularındaki bilinci gıda sektörüne büyük ölçüde yön verdiği bu 

bağlamda tüketici ilgisinin ve satın alma niyetinin organik ürünlere doğru yöneldiği 

belirtilmiştir (Motarjemi ve Lelieveld, 2014; Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015). 

Bu çalışmanın amacı; tüketicilerin organik ürünlerle ilgili olarak satın alma tercihlerini 

etkileyebilecek faktörleri belirlemek ve bu alandaki araştırmacılara kaynak sağlamaktır. 

Çalışmada içerik analiz yöntemi uygulanmış ve bulgular değerlendirilmiştir. 

 

TÜKETİCİ, TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ ve TERCİHLERİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

İnsanın ihtiyaç ve istekleri, ekonomik sisteminin varlık nedeni olan tüketim olgusunun 

itici gücünü oluşturmaktadır. Tüketim olgusu beraberinde üretimi ortaya çıkarmaktadır 

(İslamoğlu ve Altunışık, 2010). İnsan bu özelliği bakımından tüketici konumundadır ve pek 

çok faktöre bağlı olarak değişik davranışlar sergilemektedir.  

Tüketici; kişisel veya çevresinde bulunan insanların arzu, istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için mal veya hizmet satın alan ya da bu kapasiteye sahip olan kişi veya 

gruplara denir (Karabulut, 1981).  Tüketici davranışı ise, satın alma kapasitesine sahip olan 

kişi veya grupların kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olarak ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetlere karşı ortaya koydukları tepkilerdir (Özer ve Emgin, 2008; Zuluğ ve Miran, 2010).  

Tüketici satın alma sürecinin aşamaları şu şekilde sıralanabilir (Aygün ve Serhateri, 

2007). 

 İhtiyacın oluşması, 

 Alternatiflerin belirlenmesi,  

 Alternatiflerin değerlendirilmesi,  
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 Satın alma kararının verilmesi, 

 Satın alma sonrası değerlendirme. 

Tüketicilerin organik ürün satın alma davranışlarını inceleyen ve bu çalışmada yer verilen 

araştırmalar bir bütün olarak ele alındığında satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri 5 ana 

başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; 

 

1. Kişisel Faktörler 

Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen kişisel faktörler tüketicinin demografik 

özellikleridir. Demografik özellikler; yaş, cinsiyet, meslek grubu, gelir seviyesi, eğitim, 

medeni durum, yaşam tarzı ve diğer bireysel özelliklerdir (İslamoğlu ve Altunışık, 2010). 

 

2. Sosyal Faktörler 

Tüketicilerin sosyal hayatta bulundukları konumlar, ihtiyaç duydukları mal veya hizmetlere 

yönelik tutumlarında farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Her sosyal grubun kendi 

içinde farklı davranışları olduğu gibi farklı sosyal gruplar benzer davranışlar da 

sergileyebilmektedirler. Tüketici zaman içerisinde farklı sosyal gruplara dahil olabilir buna 

bağlı olarak davranışları da değişebilir. Tüketici, satın alma ihtiyacı duyduğu mal veya 

hizmetlerle ilgili olarak etrafında bulunan sosyal gruplara danışabilir ve onların deneyimlerini 

öğrenerek satın alma tercihinde değişikliğe gidebilir. Yine tüketicinin yaşadığı aile ortamı, 

ailedeki rolü de davranışlar üzerinde etkilidir. Sosyal faktörleri oluşturan özellikler; aile, 

danışma grupları ve roller-statülerdir (Aygün ve Serhateri, 2007; İslamoğlu ve Altunışık, 

2010). 

 

3. Kültürel Faktörler 

Kültür bir toplumun dil, din, gelenek, görenek, bilgi, müzik, yemek, eğlence, sanat gibi 

geçmişten bugüne insanların ürettiği ve bir kısmı hala uygulanmakta olan ortak değerdir. 

Kültür, tüketicinin içerisinde bulunduğu sosyal grubun veya ailesinin yaşam tarzını 

etkilemektedir. Şu halde tüketicinin tüm davranışlarını etkilediği gibi satın alma davranışlarını 

da etkilemesi kaçınılmazdır. Aynı şekilde tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler 

de kültürün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Kültürel faktörlerde alt kültür bileşeni oldukça 

önemlidir. Kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlayabilmek için kültürün 

özelliklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Kültürün özellikleri şöyle sıralanabilir 

(İslamoğlu ve Altunışık, 2010; Aydın ve Yıldırım, 2012).  

 Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur yani keşfedilmiştir. 

 Kültür gelenekseldir. 

 Kültür zamanla değişebilir. 

 Kültür her zaman oluşmaya devam eder. 

 Kültür benzerlik olduğu kadar farklılıklar da içerir. 

 Kültür toplum tarafından kabul edilmiş ve paylaşılmış değerler bütünüdür. 

 Kültür örgütlenme ve bütünleşmedir. 

 Kültür toplumların ihtiyaçlarını karşılar. 

 Kültür uyumdur. 
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4. Psikolojik Faktörler 

Tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda pazarda bulunan çeşitli mal veya hizmetten 

hangisini satın alacağına ilişkin davranışlarını etkileyen faktörlerden birisi de psikolojik 

faktörlerdir. Tüketicilerin ihtiyaçlarının ne oldukları ve onlara neden ihtiyaç duyduklarını 

anlamak oldukça önemlidir. Tüketicinin bazı ürünleri veya markaları almada çok istekli iken 

diğer ürünleri satın almada isteksiz ya da yeterince istekli olmamalarını etkileyen etmenler 

vardır. Tüketicileri etkileyen psikolojik faktörler şunlardır: (Aygün ve Serhateri, 2007; Aydın 

ve Yıldırım, 2012). 

 Güdüleme 

o İhtiyaçlar kuramı 

o Çevre kuramı 

o Etkileşim kuramı 

 Algılama 

 Öğrenme 

o Davranışçı öğrenme kuramları 

o Tepkisel koşullanma 

o Edimsel koşullanma 

o Bağlantı kuramı 

 İnanç ve tutumlar 

 Motivasyon 

 

5. Durumsal Faktörler 

Tüketici davranışlarını etkileyen bir diğer faktör ise durumsal faktörlerdir. Tüketicinin ürünü 

veya hizmeti nereden ve ne zaman alacağına ilişkin kararlar satın alma davranışlarını 

etkilemektedir. Tüketicin yaşamakta olduğu veya bir ihtiyacı belirlediği anda bulunduğu 

zaman dilimi, alışverişi gerçekleştireceği alana olan yakınlığı veya uzaklığı, mevsim şartları, 

yaşadığı ülkenin ekonomik ve sosyal politikaları gibi faktörler satın alma tercihlerinde 

değişikliklere neden olabilmektedir. Tüketicilerin bu faktörlere bağlı olarak etkilenmesi 

kaçınılmazdır (Özer ve Emgin, 2008; İslamoğlu ve Altunışık, 2010). 

 

TÜKETİCİLERİN ORGANİK ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI 

İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR 

Organik gıda tüketicilerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik yapılan pek 

çok çalışmada tüketici grubunun yüksek eğitimli, gelir seviyesi yüksek, evli, orta yaş ve üzeri 

tüketicilerden oluştuğu anlaşılmaktadır (Fotopoulos ve Krystallis, 2002; Stobbelaar ve ark., 

2007; Çelikkanat, 2008; Lüleci ve Aksulu, 2012; Eti ve Azabaoğlu, 2014).  

Kadın tüketicilerin sağlık, çevre ve beslenme gibi konularla daha ilgili oldukları bu 

nedenle erkeklere oranla organik gıdaları daha sık ve daha fazla miktarda satın alma eğilimi 

gösterdikleri sonucuna ulaşan pek çok araştırma söz konusudur (Sarıkaya, 2007; Lüleci ve 

Aksulu, 2012, Eti ve Azabaoğlu, 2014). Genel olarak genç yaş grupları ile eğitim ve gelir 

seviyesi yüksek kalabalık ailelerin üyeleri olan kadınların organik ürünleri daha fazla satın 

alma eğiliminde olduğu düşünülmektedir (Fotopoulos ve Krystallis, 2002). 

Organik gıda tercihinde tüketici yaşının etkileri sınırlıdır. Ancak yaşlı tüketicilerin 

daha sağlıklı olduğunu düşündüğü gıdalara yöneldikleri belirtilmiştir. Genç tüketicilerin çevre 
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duyarlılığı daha yüksek olduğundan organik ürünlerle ilgili algılarının daha yüksek olduğu 

ancak gelir seviyelerinin düşük olmasına bağlı olarak organik ürünleri pahalı bulduklarından 

satın alma davranışı sergilememektedirler (Lüleci ve Aksulu, 2012; Eti ve Azabaoğlu, 2014). 

Eğitim düzeyi yüksek olan tüketiciler organik ürünleri satın alma bakımından pozitif 

yönde istekli oldukları, yine bu grubun farklı ürünleri karşılaştırma imkanları olduğundan 

satın almak istedikleri ürünlerle ilgili daha fazla bilgi alma eğiliminde oldukları belirtilmiştir 

(Sarıkaya, 2007; Çelikkanat, 2008). Organik gıda satın alma davranışları üzerinde eğitim 

faktörünün cinsiyetten daha önemli olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır (Stobbelaar ve ark., 

2007). 

Tüketicilerin organik ürün tercihlerini etkileyen en önemli etkenlerden birisi de 

tutumlardır. Pek çok araştırmacı organik ürünlerden elde edilecek faydanın sağlık ve 

beslenme kalitesiyle ortaya çıkan algıyla ilişkilendirildiğini bildirmiştir. Yine kalite 

standartları, çevre bilinci, gıda güvenliği ve etik kimlik gibi faktörlerin organik ürünleri satın 

alma davranışları üzerine etkileri araştırılmıştır (Laroche ve ark., 2001; Lüleci ve Aksulu, 

2012; Eti ve Azabaoğlu, 2014).  

Tüketicileri organik ürünlere yönlendiren en önemli sebep kendilerini çeşitli 

zararlardan uzak tutmak ve çocuklarına güvenli bir gelecek bırakma istekleridir. Evli ve 

çocuklu olan ailelerin kötü çevre şartlarının eşlerine ve çocuklarına zarar vereceği 

düşüncesiyle çevre dostu ürünleri tercih ettikleri yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Tüketicilerin 

çevre bilincindeki artışın ekolojik ürünlere talebi artırdığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır 

(Laroche ve ark., 2001; Yılmaz ve ark., 2009; Lüleci ve Aksulu, 2012).  

Organik ürünlerle ilgili daha fazla bilgilendirmenin tüketicileri organik ürünleri satın 

almada pozitif yönde etkileyeceği belirtilmiştir. Aynı şekilde belirli bir sağlık ve diyet 

programı uygulayan tüketicilerin organik ürünleri satın almada daha istekli oldukları ifade 

edilmiştir (Magistris ve Gracia, 2008).  

Sarıkaya, (2007), 170 tüketicinin organik ürün tüketim tercihlerini araştırdığı 

çalışmasında tüketicileri organik ürünleri satın almaya iten en önemi etkenin çevre duyarlılığı 

olduğunu bildirmiştir. Yine aynı araştırmada kadınların erkeklere oranla organik ürünlerde 

kontrol ve denetim uygulamalarını daha çok önemsediklerini, eğitim ve gelir seviyesi yüksek 

tüketicilerin ise organik ürünleri daha çok tercih ettiği yönünde bulgulara ulaşmıştır. 

Çelikkanat, (2008), tüketicilerin yaşamlarının belirli dönemlerinde organik ürünlere 

karşı farklı tutumlarda olabileceklerini belirtmiştir. 

Bıyıkoğlu ve Bilgin (2010), İstanbul ilinin 4 farklı sosyo-kültürel özelliğe sahip 

bölgesinde 600 kişiyle yaptıkları ve tüketicilerin organik ürünlerle ilgili davranışlarını 

araştırdıkları çalışmada üniversite mezunlarının organik ürünlerle ilgili diğer eğitim 

düzeylerine sahip tüketicilere oranla daha bilgili olduklarını belirtmişlerdir. Araştırma, 

tüketicilerin organik ürünlerin fiyatının yüksek ve satış noktalarının sınırlı olmasının 

tercihlerini etkilediği yönündeki düşüncelerine yer vermiştir. 

Lüleci ve Aksulu, (2012),  İzmir ilinde yaşayan tüketicilerin organik ürün satın alma 

davranışlarını inceledikleri araştırmasında 341 anket değerlendirilmiştir. Araştırmaya göre; 

kadın, orta yaş grubu, eğitim ve gelir seviyesi yüksek, evli tüketiciler organik ürünleri daha 

sık satın almaktadırlar. Tüketicilerin organik ürünleri tercihlerini etkileyen etkenlerin önem 

sırasının tat, lezzet, besin değeri ve gıda güvenliği olduğu, yine sağlık ve çevre konularında 
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hassas olan tüketicilerin organik ürünleri satın alma eğiliminde oldukları sonuçlarına 

ulaşmışlardır. 

Ankara’da yaşayan 132 tüketicinin katıldığı bir araştırmada, tüketicilerin yaşam 

tarzlarının gıda alışverişlerinde organik gıdaları tercih etmede bir etken olmadığı sonucuna 

varılmıştır (Yeşiloğlu ve Özgen, 2013). 

Eti ve Azabaoğlu, (2014); organik ürünlerin potansiyel ve mevcut tüketicilerinin 

demografik özelliklerini ve ürünle ilgili tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri ve bu 

faktörlerin satın alma kararı alma süreciyle ne ölçüde ilişkili olduğunu analiz ettikleri 

araştırmada 20 farklı kurum ve kuruluşta orta ve üst düzey yönetici ve öğretim görevlisi 

olarak çalışan toplam 343 kişiye anket uygulamışlardır. Kadınların erkeklere oranla daha sık 

organik gıda satın aldıkları, gelir seviyesi yüksek kişilerin organik gıda satın almada daha 

istekli oldukları ve katılımcıların büyük çoğunluğunun organik logoları bilmedikleri 

anlaşılmıştır. Tüketicilerin sağlıklı olduğu düşüncesiyle organik gıdaları satın almak 

istedikleri, buna karşın yüksek fiyatın tercihlerini olumsuz yönde etkilediği yönünde 

bulgulara ulaşılmıştır. Çevre duyarlılığı ve ailede 6 yaşından küçük çocuk oluşunun 

araştırmaya katılan tüketicilerin satın alma davranışını etkilediği yine bu çalışmayla ortaya 

konulmuştur. 

Ustaahmetoğlu ve Toklu, (2015), Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan iki 

üniversitede, okuyan ve çalışan kişilerin organik gıdalara yönelik tutum, sağlık bilinci, gıda 

güvenliği ve organik gıda satın alma niyeti değişkenlerini inceledikleri araştırmada 155 

kişiyle yüz yüze anket gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda tüketicilerin tutumlarının 

organik gıda satın alma niyeti üzerinde oldukça etkili olduğu bulunmuştur. Bu etki 

günümüzde iletişim organlarının yeşil çevre, sağlık ve beslenme gibi pek çok alanda yapmış 

olduğu haberlerle şekillenmektedir. Araştırmanın diğer sonuçları ise tüketicilerin gıda 

güvenliği algılamasının organik gıdaları satın alma üzerindeki pozitif etkisi ve cinsiyet, 

meslek grubunun organik gıda satın alma niyeti değişkeniyle ilişkisinin olduğudur. Aynı 

araştırmada sağlık bilincinin organik gıda satın alma niyeti üzerine etkisine rastlanılmamıştır. 

 

SONUÇ 

Her alanda yaşanan baş döndürücü gelişmeler canlılar için pek çok fayda sağladığı 

gibi beraberinde karmaşık sorunları da ortaya çıkarmıştır. Özellikle gıdanın her alanında 

kimyasal maddelerin kullanımının yaygınlaşması, gen teknolojisinde yaşanan gelişmeler, 

kontrol ve denetim mekanizmasının yeterli düzeyde olmaması, her geçen gün sağlık ve 

çevreyle ilgili endişelerin artması, geleceğe dair oluşturulan kötü senaryolar ve tüm bu 

olumsuzlukların toplumlarda yer edinmesi toplumları  yeni yaklaşımlara yönlendirmiş ve son 

çeyrek yüzyılda organik gıdalar ciddi önem kazanmıştır.  

Bu çalışmada, önemi ve pazarı her geçen gün artan organik gıdalara yönelik tüketici 

davranışlarını etkileyen faktörler tanımlanmaya çalışılmıştır. Pek çok araştırmada organik 

gıda tüketicilerinin demografik özellikleri benzer şekilde verilmiştir. Yine sağlık bilinci, çevre 

duyarlılığı, gıda güvenliği, fiyat ve tutumların tüketici satın alma davranışları üzerinde 

oldukça etkili olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır.   

Tüketicilerin organik ürünlere yönelik davranışlarının doğru anlaşılması organik 

ürünle ilgili olarak üretim ve pazarlama sürecinde faaliyet gösteren tüm işletmeleri 

operasyonlarını gözden geçirmeye ve gerekiyorsa revize etmeye sevk edecektir. Bu durum 
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piyasada markalı organik ürün sayısının ve çeşidinin artmasına ve müşteri sadakatinin 

oluşmasına imkan sağlayacaktır. Tüm bu gelişmeler beraberinde daha sağlıklı ürünlerin 

üretimine, organik pazarın gelişmesine ve ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayacaktır. 

Dünya genelinde organik tarım alanları çoğaltılmalı, organik ürün sayısı ve çeşidinin 

arttırılmasına yönelik stratejiler belirlenmelidir. Bu stratejiye tüketicilerin organik ürünlerle 

ilgili bilgi düzeyini arttıracak yöntemler de eklenmelidir. Ayrıca organik ürün satış 

noktalarının çoğaltılması ve tüketicilerin satın alabileceği fiyatların oluşturulması da çözüme 

kavuşması gereken diğer konulardır. 
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Özet 
Karayosunları, ciğerotları ve boynuzsu ciğerotlarının ortak olarak isimlendirildiği bryofitler; küçük, 

yeşil ve fotosentetik bitkilerdir. Doğal ve insan yapımı gibi farklı habitatlarda ve ekosistemlerde yayılış gösteren 

bryofitler; sporlar ile eşeyli, bazı özel üreme organları olan gemmalarve rizoidler üzerinde meydana gelen 

tuberlerile de eşeysiz olarak üreyebilirler. Bu bildiride; bryofitlerin bazı genel karakteristik özelliklerinin 

yanında, tarım arazilerinde yayılış gösteren bazı bryofitlerin toprak türü tercihleri ve habitat özelliklerinin bir 

derlemesi verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bryofitler, tarım arazileri, habitat, toprak, eşeysiz üreme 

SOIL AND HABITAT PREFERENCES OF SOME ARABLE 

BRYOPHYTES 

 
Abstract 

Bryophytes commonly named as mosses, liverworts and hornworts are small, green, and photosynthetic 

plants. Bryophytes spreading out in natural and man-made habitats and ecosystems can reproduce as sexual with 

spores, and asexual with gemmae and tubers on rhizoids which are specialized reproduction organs. In this 

review; besides some general characteristics of bryophytes, soil preferences and habitat properties spreading out 

in arable fields were given. 

Key Words: Bryophytes, arable fields, habitat, soil, asexual reproduction 

GİRİŞ 

Tarım alanlarında yetişen bitkiler, doğadaki yabani bitkiler içerisinde yaşamı tehdit 

altında olan bitkiler olarak tanımlanabilir. Tarım arazilerindeki bitki taksonları içerisindeki 

nadir bitkilerin tespiti ve bunların nesillerinin devamlılığının sürdürülebilirlik ilkesi 

çerçevesinde sağlanması tarımsal biyoçeşitliliğin temel prensiplerindendir (Anonim, 2015). 

Tarım arazilerinde yayılış gösteren bitkilerin büyük çoğunluğu tek yıllıktır (Anonim, 

2015). Bu tek yıllık bitkiler içerisinde çiçekli bitkiler kadar dikkat çekici olmayan fakat 

tarımsal habitatların önemli bir parçasını oluşturan bryofitler de yer almaktadır. Tarım 

arazilerinde yayılış gösteren bryofitler, sürülmüş ve ekili topraklar üzerinde gelişmek için çok 

iyi bir yaşam döngüsü gösterirler. Tarımsal bryofitler çiçekli bitkilerin aksine, özellikle kış 

aylarında göze çarparlar ve yazın ise aşırı sıcaklardan dolayı büzüşüp doğal ortamında 

görünmesi daha zor bir hal alırlar. Eşeyli üreme yoluyla sporlar meydana getirmelerinin 

dışında; tuberler, bulbiller veya gemmalar gibi vejetatif üreme yapılarını oluşturma yeteneğine 

de sahiptirler. Tuberler ve sporlar, mevsimsel kuraklık gibi stresli dönemlerde bitkilerin 

dayanıklılığını sağlarlar. Bu vejetatif parçacıkların, yetişme ortamı koşullarının uygun olması 

durumunda çok uzun süre dayanıklılığını sağlayabileceği ileri sürülürken ne kadar uzun süre 

canlılığını sürdürebileceği konusu tam olarak bilinmemektedir. Yapılan bir çalışma sonucuna 

göre Dicranum staphylina karayosunu türüne ait toprak altındaki tuberlerin yaklaşık 50 yıl 

sonra bile gelişme yeteneği gösterdiği ifade edilmiştir (Porley, 2008). 

Bu bildirideki amaç; tarım arazilerinde yayılış gösteren ve Türkiye’de de doğal olarak 

tarımsal habitatlarda karşılaşabileceğimiz bryofitlerin hangileri olduğu, bryofitlerin bazı genel 
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karakteristik yapılarının yanı sıra hangi toprak tipi ve habitatları tercih ettiklerine ilişkin 

bilgilerin literatür verilerine dayanarak bir listesini sunmaktır. 

 

BRYOFİTLERİN BAZI GENEL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Bryofitler haplodiplont bir yaşam döngüsüne sahiptirler. Yani haploid gametofit 

dölüdiploid sporofit dölün takip ettiği bir döl almaşı söz konusudur (Altuner, 1998). Eşeyli 

üremeleri kapsül içerisinde bulunan çok fazla sayıdaki sporlarla gerçekleşir. Buna karşın, 

çoğu bryofitlerin yayılışında ve ortama kolonize olmasında, vejetatif yapıdaki yeniden üreme 

yeteneğine sahip parçacıklar sayesinde gerçekleştiği de bilinmektedir.Aseksüel üreme 

metotlarından biri de tuberlerdir. Tuberler; küçük, lipid içeren toprak altındaki yapılar olup, 

bryofitlerin ortama tutunmasını sağlayan rizoidler üzerinde meydana gelirler. Bu yapılar, 

toprak altında çok uzun süre canlılığını sürdürürler ve özellikle kuraklığa karşı dayanıklılıkları 

söz konusudur. Kısa ömürlü olan, hızlı bir şekilde yeni bir bitkiyi meydana getirebilen gemma 

ve bulbil gibi vejetatif yapılar, bitkinin havayla temas halinde olduğu toprak üstündeki 

yapılarda (protonema ve tallus üzeri, gövde uçları, yaprakla sürgün arasındaki yerler, yaprak 

üzerinde orta damar boyunca) oluşurlar (Glime 2007; Porley, 2008). Çok hücreli yapıya sahip 

gemmalar değişik şekillerde-yapılarda olabilirler ve toprak altında rizoidler üzerinde tek 

başına bulunanlar genellikle bulbil olarak adlandırılır (Smith, 1955). 

Bryofitlerin gövde yapıları kendi içerisindeki sınıflara göre farklılık gösterirler: 

Karayosunlarının gövdeleri, yukarıya doğru gelişen akrokarp ve yerde sürünücü bir şekilde 

gelişme gösteren pleurokarp olmak üzere iki farklı şekilde büyüme gösterirler. İçerisinde 

sporları taşıyan ve genellikle uzun ömürlü olan karayosunu kapsül yapıları, gametofitin uç 

kısmında veya uç kısmına yakın yerde olabildiği gibi dallanmış yapılar üzerinde de ortaya 

çıkabilirler. Kapsülü gametofite bağlayan bir sap bazı türlerde bulunurken bazılarında ise 

kapsül sapı çok fazla gelişmez ve gövdeye sapsız bir şekilde ya da çok kısa bir sapla bağlanır. 

Kapsülün ağız kısmını çevreleyen kısımda ise peristom adı verilen dişler bulunmaktadır 

(Richardson, 1981; Glime 2007). Ciğerotları da iki tip gövde yapısına sahiptirler. Birincisi, 

tarımsal alanlarda çok fazla yayılış göstermeyen loblu yapıda olabilen yapraksı yapılar, 

ikincisi ise tarım arazileri için daha fazla karakteristik olan tallusluveya rozet şeklindeki 

yapılardır. Lunularia ve Marchantia gibi bazı cinsleri minyatür disk şeklinde özelleşmiş 

vejetatif yapılar oluşturabilmektedir. Ciğerotu kapsülleri; oldukça narin, kısa ömürlü ve 

peristom dişlerine sahip değildir. Riccia gibi bazı cinslerde ise kapsül tamamen tallusun içinde 

gömülü vaziyette bulunmaktadır (Porley, 2008; Vanderpoorten ve Goffinet, 2009).Boynuzsu 

ciğerotları, yassılaşmış iki tarafı simetrik talluslu yapıdadır (Vanderpoorten ve Goffinet, 

2009). Bazen loblu veya ışınsal parçalı bir yapıdan çatalsı dallanma gösteren bir yapıya doğru 

eğilim gösterebilirler (Smith, 1955). Uzun, dar boynuz şeklindeki kapsül yapıları ve tallusun 

üzerinde direk olarak yükselen sporofit yapıları, boynuzsu ciğerotlarının arazide tanınması 

için belirgin bir özelliktir (Schofield, 2001; Porley, 2008). 

 

BRYOFİTLERİN TOPRAK VE HABİTAT TERCİHLERİ 

Toprak tipi hangi türün nerelerde bulunacağı konusunda az çok bize fikir verir. Bu 

nedenle, toprağın yapısının asitli, bazik, kireçli, kumlu, killi, balçıklı veya bunların 

kombinasyonu ile oluşup oluşmadığı bryofit yayılışı için çok önemlidir. Tarım arazilerindeki 

bryofit türlerinin bir arada bulunmasında toprak pH’sı, ürün tipi ve arazinin coğrafi 
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konumunun da etkili olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Örneğin; Güney İngiltere 

ve Galler ülkesinde; Barbula unguiculata-Microbryum davallianum birliğinin yüksek oranda 

kireçli topraklara uyum sağladığı, Tortula truncata-Fossombronia pusilla birliğinin ise Kuzey 

ve Batı Britanya ile İrlanda’da asitli toprakları tercih ettiği (Porley, 2008), Pyramidula 

tetragona karayosununun ise nemli killi topraklara sahip tarım arazilerinde yayılışı 

bildirilmiştir (Krusenstjerna, 1945). Yine Abay ve ark. (2014) yarı kurak alanlarda yaptıkları 

çalışmalarda Tortula revolvens ve Ceratodon purpureus’un kalkerli topraklar üzerinde 

yayılışının karakteristik olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tarımsal arazilerde yayılış gösteren ve Türkiye’de de tarım arazilerinde 

karşılaşabileceğimiz bazı bryofit türleri ve bu türlere ilişkin toprak-habitat tercihleri Çizelge 

1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Tarım arazilerinde karşılaşılabilecek bazı bryofit türleri ve toprak-habitat tercihleri 

(Porley, 2008; Athertonve ark. 2010) 

Bryofit türleri Toprak / Habitat tercihleri 
Aneura pinguis Nötral-orta derecede bazik, nemli, mineral besin maddesince zengin 

topraklarda, nemli yerler, kirecin bol olduğu habitatlar 

Fossombronia caespitiformis Nemli asidik topraklar, sıklıkla killi, rekabetin az olduğu açık araziler, 

anızlık alanlar 

Fossombronia pusilla Nemli asidik-bazik killi/kireçli topraklar, genellikle kumlu çakıllı topraklar, 

rekabetin az olduğu açık araziler, anızlık alanlar 

Fossombronia wondraczekii Nemli asitli fakir topraklar, rekabetin az olduğu açık araziler, anızlık alanlar 

Lunularia cruciata Nemli nötral, hafif bazik topraklar, insanların yoğun olduğu habitatların 

yakın civarları, nemli duvar diplerinde 

Marchantia polymorpha Verimli zayıf asidik, nötral topraklar, doğal habitatlar, dere, nehir ve 

şelalelere yakın yerler 

Riccia crystallina Çiçekli ve sebzeli bitkilerin olduğu nötral kumlu veya kireçli topraklar, 

soğan ve sebzelerin olduğu kumlu topraklar 

Ricciaglauca Dağınık, gevşek, kireçli olmayan topraklar, anızlık araziler, asidik ve 

kalkerli ortamlar, soğan ve sebze yetiştirilen araziler 

Riccia sorocarpa Nemli killi, kireçli veya çakıllı asidik, tabanı zengin topraklar, tarımsal 

arazilerde yaygın 

Riccia subbifurca Nemli killi, kireçli veya çakıllı asidik, tabanı zengin topraklar, tarım 

arazilerinden park bahçelere kadar çok geniş bir habitat aralığında yayılışı 

söz konusu 

Sphaerocarpos michelii Nemli, kireçli olmayan, nötral-tabanı besin maddesince fakir kumlu veya 

killi verimli topraklar, bakımsız bahçelerde, fidanlıklarda ve özellikle soğan, 

çiçekli bitki ve sebzelerin yetiştirildiği tarım arazilerinde, tahıl anızlarının 

olduğu alanlarda 

Sphaerocarpos texanus Nemli, kireçli olmayan, nötral-tabanı besin maddesince fakir kumlu veya 

killi verimli topraklar, bakımsız bahçelerde, fidanlıklarda ve özellikle soğan, 

çiçekli bitki ve sebzelerin yetiştirildiği tarım arazilerinde, tahıl anızlarının 

olduğu alanlarda 

Acaulon muticum Çıplak, tabanı besin maddesince zayıf, asitli-nötral iyi drenajlı tarım 

arazilerinde 

Amblystegium serpens Asitli, bazik topraklar, genellikle nemli kireçli ve killi topraklar, üretimin 

olmadığı tarım arazilerinde yaygın olmayan karakteristik bir tür, dere ve 

nehir kenarlarında, duvar diplerinde, bazen asfalt üzerinde  

Barbula convoluta Nötral ve kalkerli topraklar; yol, bahçe, tarla ve duvar gibi açık arazilerde 

Barbula unguiculata Nötral ve kalkerli topraklar; yol kenarı, bahçeler, tarlalar ve eski duvar üzeri 

gibi açık alanlar  

Brachythecium rutabulum Nemli nötral-bazik topraklar, işlenmemiş topraklar, çakıllı zeminlerde, 

moloz olan yerlerde, duvar üzerlerinde 
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Bryofit türleri Toprak / Habitat tercihleri 
Bryum argenteum Her türlü mineral besin maddesince (nitrat gibi) zengin topraklar, kurak 

habitatlar, yürüyüş yolları, atıl zeminlerde, demiryolu hattında 

Bryum capillare Hafifçe asidik-bazik topraklar, çayır arazilerde, atıl zeminlerde 

Bryum dichotomum Killi topraklar, patika yol, yollar ve su kenarlarında, bahçelerde, tarlalarda, 

atıl zeminlerde, taşocakları ve kumullarda, duvar üzerinde 

Bryum klinggraeffii Bazik topraklar 

Bryum radiculosum Kalkerli topraklar, harçlı duvarlar üzerinde, kireçtaşı olan zeminlerde 

Bryum rubens Nötral topraklar, özellikle besin maddesince zengin anızlık araziler, çıplak 

ve atıl arazilerde, yol ve patika kenarlarında, tarla ve bahçelerde çimler 

arasındaki toprak parçacıkları üzerinde 

Bryum ruderale Nötral-bazik topraklarda 

Calliergonella cuspidata Nemli, nötral-bazik, killi topraklar, toprak tabanı besin maddesince zengin 

arazilerde, bataklıklar, çayır alanlar ve kayaların arasında, kireçtaşı 

bakımından zengin çayırlık alanların bulunduğu kalkerli habitatlarda 

(kısmen kurak yerler)  

Ceratodon purpureus Asidik, iyi drenajlı topraklar, özellikle turbalık alanlar ve kumlu topraklarda, 

fundalık ve asidik çayır arazilerde, duvar ve çatı üzerlerinde, yangın olan 

alanlarda  

Dicranella rufescens Nemli asidik topraklarda, açık arazilerde öncül, anızlık alanlarda  

Dicranella varia Nötral-bazik topraklar; açık, nemli, tabanı besin maddesinde zengin 

topraklar, tarım arazilerinde çok yaygın değil 

Didymodon fallax Nötral-bazik topraklar, tabanı besin maddesinde zengin topraklar, patika 

kenarlarında, taşocakları ve oyuk zeminlerde, duvarlar ve kayalar üzerindeki 

sığ topraklarda, hiçbir zaman kaya üzeri habitatlarda yayılış göstermez 

Didymodon insulanus Nemli nötral-orta derecede asit topraklar, alüvyonlu topraklarda  

Didymodon tomaculosus Ağır killi topraklar 

Ditrichum pusillum Kalkerli olmayan topraklar, kumlu veya çakıllı alanlarda, nadiren asidik 

tarım arazilerinde 

Entosthodon fascicularis Kalkerli olmayan, bozulmuş topraklar; tahıl anızlarının olduğu tarım 

arazilerinde, kireçtaşını kaplayan ince toprak tabakaları üzerinde, tarım 

arazilerinin karakteristik türü 

Ephemerum minutissimum Nemli, Kalkerli olmayan topraklar, tarım arazilerinde taneli topraklar 

üzerinde, su deposu ve derelerin kenarlarındaki çamurlar üzerinde 

Ephemerum recurvifolium Açık arazilerde, orta derecede kalkerli topraklarda, meralardaki köstebek 

yuvalarında, kalkerli kayaları örten sığ topraklar üzerinde 

Ephemerum serratum Çok nemli yüzeylerde, özellikle asidik olan yerler, kalkerli olmayan 

topraklarda 

Ephemerum sessile Asitli topraklarda 

Eurhynchium hians Kuru veya nemli nötral-bazik topraklarda, işlenmemiş arazilerde, çıplak 

topraklar üzerinde, kil veya diğer mineral bakımından zengin topraklarda 

Eurhynchium praelongum Verimli nötral-asit topraklar, orman zemininde, kütükler üzerinde, ağaç 

gövde ve dallarında tırmanıcı şekilde 

Fissidens bryoides Nötral-orta derecede asit topraklarda, dere kenarlarında, çok fazla asidik 

veya kalıcı ıslak zeminlerden kaçınır, direk kaya üzerinde nadiren bulunur 

Fissidens incurvus Bazik-hafif asidik topraklarda 

Fissidens taxifolius Orta derecede asidik-bazik topraklarda, sıklıkla nemli kireçli topraklarda, 

kaya çatlakları ve yarıklarında, bozulmamış bahçe kenarlarında 

Fissidens viridulus Orta derecede asidik-bazik topraklarda, dere kenarlarında  

Funaria hygrometrica Nötral, özellikle mineral besin maddesi bakımından zenginleştirilmiş 

topraklarda, çıplak, bozulmuş toprakların kolonistleri durumunda, açıkta 

yakılan büyük ateşlerin olduğu zeminlerin karakteristik türü 

Leptobryum pyriforme Orta derecede asidik-nötral topraklar, killi veya kumlu topraklarda, su 

deposu kenarlarında, kısmen hava kirliliğinin olduğu yerlerde, şehirlerde 

tuğla duvarlarının harçları üzerinde 

Microbryum curvicolle Kalkerli topraklar, kireci seven bir tür, ormanlık alanlarda gezinti yollarında 

da görülebilir 

Microbryum davallianum Kalkerli topraklar, özellikle kireçtaşı olan topraklar, ormanlık alanlarda 

gezinti yollarında ve sarp kayalıklar üzerinde 
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Bryofit türleri Toprak / Habitat tercihleri 
Microbryum floerkeanum Kalkerli topraklar, özellikle kireçtaşı içerikli 

Microbryum rectum Kalkerli topraklarda, çayırlık alanlarda, sarp kayalıklarda, patika yolu 

yanında 

Physcomitrium pyriforme Nemli nötral topraklarda, büyükbaş hayvanların otladığı alanlarda toprak 

kesekleri üzerinde, özellikle dereye yakın alanlarda 

Pleuridium acuminatum Nötral-asidik genellikle nemli topraklar, çıplak toprakların öncü bitkileri, P. 

subulatum’a göre daha asidik topraklarda 

Pleuridium subulatum Nötral-asidik genellikle nemli topraklar, çıplak toprakların öncü bitkileri 

Pohlia annotina Asitli-orta derecede bazik topraklarda, iyi drenajlı nemli topraklarda, gölet 

kenarlarında, atıl arazilerde, nemli kayalar üzerinde, ormanlık alanlarda 

gezinti yollarında 

Pohlia camptotrachela Nemli nötral-asidik kumlu ve kireçli topraklarda 

Pohlia melanodon Nemli, nötral-bazik killi topraklarda, nehir ve dere kenarlarında, ormanlık 

alanlarda gezinti yollarında 

Pohlia wahlenbergii Nemli-ıslak orta derecede asit-bazik killi topraklarda, yol kenarları, kum 

ocakları, hendek etrafındaki topraklarda, bataklıklarda, atıl zeminlerde, dar 

ve derin dağ geçitlerinde ıslak kayalara yakın yerlerde 

Pseudoscleropodium purum Hafifçe asidik-bazik topraklarda, özellikle iyileştirilmemiş asidik çayır ve 

fundalıklarda, kireçli çayırlık alanlarda, kayalar arasında ve kaya çıkıntıları 

üzerinde, açık ormanlık alanlarda 

Tortella inflexa Yumuşak oolitli kireçtaşı parçacıkları üzerinde, ormanlık zeminlerde 

kayaların üst kısımlarında, kalkerli çayır alanlarda, anızlık arazilerde, 

özellikle büyük kayalar üzerinde gelişir 

Tortula acaulon Orta derecede asidik-bazik topraklar, bahçelerde ve arazilerde çıplak 

topraklar üzerinde, karınca yuvaları yakınlarında, atıl arazilerde ve suyolu 

kenarlarında 

Tortula modica Nötral-orta derecede bazik topraklarda, tarla ve bahçelerde bozulmuş 

topraklar üzerinde, atıl zeminlerde, karınca ve köstebek yuvaları 

yakınlarında, kıyı şevlerinde, duvarlar üzerinde 

Tortula truncata Çıplak ve asidik topraklarda, tarım arazilerinde anızlık alanlarda, mera ve 

ormanlık alanlardaki gezinti yollarında, nemli asfalt üzerinde de görülebilir, 

humus, turba ve kalkerli topraklardan kaçınır 

Trichodon cylindricus Kalkerli olmayan topraklar, asidik habitatlarda yetişir, anızlık arazilerde çok 

sık görülür, kum havuzları ve çakıl ocaklarında yetişebilir, su kaynakları ve 

göllerin kenarlarında su basmış zeminlerde mevsime bağlı olarak görülebilir 

Weissia brachycarpa Drenajlı az kalker içerikli topraklarda, nemli zeminlerde, en son kayıtlar 

anızlık arazilerde de yayılış gösterdiği yönündedir. 

Weissia controversa W. brachycarpa’dan daha fazla asidik topraklarda, sulu meralık alanlarda 

Weissia longifolia Nemli, kalkerli olmayan kumlu veya kireçli topraklarda, özellikle anızlık 

arazilerde 
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Özet 

Dünya nüfusunun giderek artması, bitkisel ve hayvansal ürünlere olan talebin de sürekli olarak 

arttırmasına sebep olmuş ve gıda ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla konvansiyonel tarım metotları 

benimsenmiştir. Ancak zamanla, konvansiyonel tarımda kullanılan kimyasalların çevreye, insanlara ve 

hayvanlara zarar verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca genetik biliminin ilerlemesi ve biyoteknolojik yöntemlerin 

gelişmesiyle genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) varlığı insanları tedirgin ettiği de diğer bir gerçektir. 

Günümüzde, hem üreticiler hem de tüketiciler doğaya zarar vermeyen yöntemlerle üretilen ve insanlara zararlı 

etkileri olmayan tarımsal ürünleri üretmeye ve tüketmeye yönelmişlerdir. Dolayısıyla yeni üretim teknikleri 

ortaya atılmış ve bunlar arasında organik tarım en çok kabul gören model olmuştur. Organik hayvancılığın 

artışına paralel olarak gerek duyulan organik yem ihtiyacının karşılanması da giderek önem kazanmaktadır. 

Organik yem bitkileri ihtiyacın her geçen gün arttığı ve organik yem bitkileri yetiştiriciliği üzerinde daha yoğun 

çalışılması gerektiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, yem bitkileri, hayvansal üretim. 

GENERAL OVERVIEW OF ORGANIC FORAGE CROPS IN TURKEY 

 
Absract 

The increase in world population has caused to increase the demand of plant and animal based products 

and conventional methods have been accepted in order to fulfill these requirements. However, the adverse affect 

of conventional methods to environment, human health and animal husbandry have been realized. Moreover, the 

existence of genetically modified organism (GMO) due to the progress in genetic sciences as well as the 

biotechnology had led to a trouble is certain. Nowadays, the trend of producers and consumers has shifted the 

expectations to produce or consume the products those of which were not harmful to the environment and to 

human health. Therefore, the new method has emerged and organic farming methods were mostly accepted 

among them. The increase in organic husbandry causes directly the increase organic forage plants production has 

gained the importance gradually. Finally, it is clear that the increased demand for organic forage production and 

that more studies should be conducted in this field.  

Keywords: Organic farming, forage crops, animal production 

GİRİŞ 

 Dünya nüfusunun giderek artması, bitkisel ve hayvansal ürünlere olan talebin de 

sürekli olarak arttırmasına sebep olmuştur. Böylece gıda ihtiyacını karşılayabilme adına tarım 

ile yoğun bir üretim modeli benimsenmiştir. Esasen konvansiyonel tarım, 20.yy’nın ikinci 

yarısında ortaya çıkan yeşil devrimle beraber, bol miktarda kimyasal gübre ve ilaç 

kullanımıyla birim alandan daha fazla ürün alabilme olanağı sağlamıştır. Fakat zamanla, 

konvansiyonel tarımda kullanılan ve sürekli yenileri ortaya çıkan bu kimyasal ürünlerin 

çevreye, insanlara ve hayvanlara zarar verdiği anlaşılmıştır. Zaman zaman bilinçsizce de 

kullanılan sentetik kimyasallar, özellikle bu modern üretim tekniklerini çevre kirliliğinin 

önemli bir sebebi yapmıştır. Bunlara ilave olarak genetik biliminin ilerlemesi ve 

biyoteknolojik yöntemlerin gelişmesiyle genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) 

üretimde kullanılmaya başlaması insanları tedirgin etmektedir. Günümüzde, hem üreticiler 

hem de tüketiciler doğaya zarar vermeyen yöntemlerle üretilen ve insanlara zararlı etkileri 

olmayan tarımsal ürünleri üretmeye ve tüketmeye yönelmişlerdir. Zira, bu sıkıntıların 
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etkisiyle konvansiyonel tarım ile beraber yeni bir üretim tekniği ortaya çıkmış ve organik 

tarım olarak adlandırılmıştır (Kırımhan, 2005).  

 

Organik Yem Bitkileri Tarımının Genel Durumu 

Esasen organik tarım; doğal dengeyi koruyan, toprak verimliliği ve doğal kaynaklar 

konusunda sürdürülebilirliği esas alan, enerjinin optimum kullanımı ile ideal verim alınan; 

insan, çevre ve sürdürülebilir tarım sistemini bütünleştiren bir yaklaşımı benimseyen üretim 

sistemidir (Ak, 2004). Bu üretim sisteminde, kimyasal kalıntı içermeyen, izlenebilirliği 

sağlanmış çevre dostu üretim teknikleri ile kaliteli üretim yapmak hedeflenmektedir 

(Altındişli ve Aksoy, 2010). 

2014 yılı istatistiki verilerine göre (Anonim, 2014), Türkiye’de 23 ilde toplam 774.870 

hayvan ile organik hayvancılık yapılmaktadır. Bu rakamlara geçiş dönemi verileri de 

eklendiğinde, organik hayvancılığın önemli bir noktaya doğru ilerlediği görülmektedir. 

Organik hayvansal üretim yapan işletmelerin, hayvanları beslemede kullandıkları besin 

maddelerinin de organik olmaları zorunluluğu vardır. Bu bağlamda, ihtiyaç duyulan organik 

yemin üretilmesi organik yem bitkileri yetiştiriciliği ile mümkün olmaktadır.  

Ülkemizde ise son yıllarda bu üretim sistemi yem bitkileri yetiştiriciliğinde de ilerleme 

sağlanmıştır. 2014 yılı istatistiki verilerine göre (Anonim, 2014), yaklaşık olarak 223.254 ton 

yonca (Medicago sativa L.), 102.096 ton korunga (Onobrychis sativa L), 47.848 ton adi fiğ 

(Vicia sativa L.), 9.978,5 ton silajlık mısır (Zea mays L.), 20.158 ton burçak (Vicia ervilia L.) 

ve 370 ton mürdümük (Lathyrus sativus L.) yetiştirilmiştir. Bu veriler geçmiş yıllarla 

karşılaştırıldığında, bu üretim modeli ile yapılan üretiminde genişleme trendinin olduğunu, 

ihtiyacın her geçen gün arttığını, bu nedenle de organik yem bitkileri yetiştiriciliği üzerinde 

daha yoğun çalışılması gerektiğini göstermektedir. Çizelge 1.’de ülkemizde 2014 yılı yem 

bitkileri üretim miktarları verilmektedir.  

 

Çizelge 1. Türkiye’de Organik Olarak Üretilen Yem Bitkileri 2014 Yılı Üretim Miktarları 

Bitki Adı Üretim Miktarı 

(Ton)* 

Geçiş Dönemi 

Üretimi (Ton) 

Toplam 

Yonca(Medicago sativa L. 223.254,0 68.808,5 292.062,5 

Yem bezelyesi (Pisum sativum L.) 8,50 0 8,5 

Sorgum (Sorghum bicolor L.) 62,5 323,5 386,0 

Mürdümük (Lathyrus sativus L.) 370,0 93,0 463,0 

Silajlık Mısır (Zea mays L.) 9.978,5 1.138,0 11.116,5 

Korunga (Onobrychis sativa L) 102.096,5 8.329,5 110.426,0 

Adi Fiğ (Vicia sativa L.) 47.848,0 10.282,0 58.130,0 

Çayır 33.007,0 1.219,0 34.226,0 

Burçak (Vicia ervilia L.) 20.158,0 73,5 20.231,5 

Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) 186,0 534, 0 720,0 

Genel Toplam 436.969,0 90.801,0 527.770,0 
*: GTHB İstatistiki Verileri 

Organik Yem Bitkileri Tarımı 

Yem bitkilerinin karışım halinde buğdaygil+baklagil olacak şekilde ekilmeleri organik 

tarım açısından önemli bir uygulamadır. Bu yetiştiricilik tekniği, organik gübreleme açısından 

da önemlidir. Nitekim baklagillerin rhizobium bakterileri ile simbiyotik yaşamları sonucu 

ürettikleri organik azotu, karışımda bulunan buğdaygil türleri de kullanmaktadır. Yapılan bir 
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çok karışık ekim çalışmasında (Gökkuş ve ark., 1999; Serin ve ark., 1997) baklagillerin 

toprağa bağladığı azotun önemli bir bölümünün buğdaygiller tarafından alındığı bildirilmiştir.  

 Bitkilerin besin elementi ihtiyaçlarının bir bölümü yeşil gübreleme ile karşılanabilir. 

Vejetasyon süresi kısa tek yıllık olanlar başta olmak üzere birçok yem bitkisi yeşil gübreleme 

amaçlı kullanmaya çok uygundurlar. Bu amaçla yetiştirilen yem bitkileri, çoğu zaman 

çiçeklenme başlangıcında biçilerek toprağa karıştırılmak suretiyle parçalanırlar. Böylece, 

toprak özelliklerinin iyileştirilmesinin yanında besin elementi de sağlanmış olur (Açıkgöz, 

2001). 

Yeşil gübrelemenin avantajları (Anonymous 2015a) 

- Toprak verimliliğini arttır. 

- Besin ve organik madde ilavesi yapar. 

- Toprak strüktürünü iyileştirir. 

- Toprak havalanmasını iyileştirir. 

- Zararlı kontrolüne (böcek, nematod, hastalık vb.) yardımcı olur. 

- Yabancı ot kontrolü sağlar. 

- Doğal düşmanların yaşam ortamını iyileştirir. 

- Toprak biyoçeşitliliğini artırır. 

Bununla birlikte bir bitkinin yeşil gübreleme amacıyla kullanılması için bazı 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler kısaca şu şekilde sıralanabilir: 

- Hızlı büyümeli. 

- Bol miktarda ve sulu bitki kısmı üretmeli. 

- Yerel koşullara iyi adapte olmalı. 

- Azot’u toprağa bağlamalıdır.  

 

Gübre Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Organik yem bitkileri tarımının yapıldığı alanlar daha önce hiç mineral gübre 

verilmemiş, kimyasal savaşım uygulanmamış yerler olup bu alanlarda otlayan hayvanlar 

doğal bir biçimde gelişen kaba yemlerle beslenmektedir. Organik çayır-mera alanlarından 

yararlanacak hayvanların çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar 

olması ve genetik modifiye edilmemiş olmaları gerekmektedir (Yolcu ve ark., 2014). Ayrıca 

otlatma mevsimi yanında, meralarda otlatılacak hayvan sayısı bitkisel üretime yeterli hayvan 

gübresi sağlayacak şekilde sınırlı olmalı ayrıca bu alanlarda toprakta mevcut N miktarı 170 

kg/ha/yıl’ı aşmamalıdır. Bu durumda yapılan çalışmalara göre organik hayvancılıkta 1 ha 

alana 1.5 sığır otlatılması söz konusu iken, bu değer konvansiyonel tarımda 2.5 sığır’dır. Süt 

verimleri dikkate alındığında, organik uygulamalarda 4500 kg süt elde edilirken, 

konvansiyonel tarımda bu değerin 5400 kg olduğu belirtilmiştir. Ancak konvansiyonel tarımın 

maliyetleri dikkate alındığında, sağlıklı ve kaliteli ürünler için organik uygulamaların tercih 

edilmesi gerekmektedir (Okuyucu ve Okuyucu, 2006).  

 Hayvan gübresi yem bitkileri için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bu gübre “tam 

gübre” olarak isimlendirilmekte ve farklı miktarlarda bütün besin elementlerini (N, P, K, S, 

Ca, Mg, Cu, Mn, Fe ve  Zn)  içermektedir. Ayrıca hayvan gübresi uygulaması su geçirgenliği, 

agregat boyutu ve stabilitesi, boşluk boyutu ve dayanıklılığı gibi toprakların fiziksel 

özelliklerini de iyileştirmektedir. Ancak organik gübreler toprağa serpilerek uygulanmakta ve 

bu durum bazı sorunlara yol açabilmektedir, bu sorunlar (Anonymous 2015b);   
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-  Sıvı organik gübrelerde, serpme uygulamada eğer toprağa karıştırılmaz ise N kaybı %30, 

enjeksiyon yapılır ise %2 ve toprağa karıştırılır ise %5 olarak hesaplanmıştır. 

- Uygulamada gübrenin yem bitkilerinin yaprağına bulaşması durumunda hem besin kaybı 

olmakta hem de hijyen ve sağlık açısından riskler içermektedir. 

- Aşırı uygulamada bitkilerde NO3
-
birikimi ve hayvanlarda zehirlenmelere yol açabilir.  

 

SONUÇ  

 Organik hayvansal üretim faaliyetlerinin gerek ulusal gerekse uluslar arası pazarlarda 

rekabet edebilmesi için kaliteli ve ucuz organik kaba yeme ihtiyacı vardır. Ülkemizde de, bu 

ihtiyaç duyulan kaba yemi üretmek faaliyetleri başlamıştır ve hızla artmaktadır. Ancak, halen 

talebi karşılayamamaktadır. Bu sıkıntı organik kaba yem üretimine verilen desteklerin 

arttırılmasıyla ve bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılmasıyla 

giderilebilir. 

Diğer yandan, organik yem bitkileri yetiştiriciliği sadece gübre ve kimyasal mücadele 

yöntemleri gibi girdilerin azalmasına yol açmayıp, aynı zamanda da çevreyi, hayvan ve insan 

sağlığını korumada büyük bir rol üstlenmektedir. Ayrıca bu durum uzun vadede 

karşılaşılabilecek problemleri de engellemektedir. Diğer taraftan sürdürülebilir ve çevreyle 

dost olması da gelecek nesiller açısından oldukça önemlidir. 
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BAZI DOĞAL KAYNAKLARDAN ALINAN TORFLARIN VİRÜSTEN 
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Özet 

Ülkemizde ve Dünya’da turunçgil üretimi büyük bir öneme haizdir. Ülkemizde turunçgil üretiminin 

artmasına paralel olarak turunçgil fidan üretimi de artmaktadır. Mandarin fidan üretiminde bölgelere göre 

değişmekle birlikte anaç olarak Troyer Sitranjı yaygın olarak kullanılmaktadır. Turunçgillerde hastalık ve zararlı 

bulaşma riskinden dolayı turunçgil fidan yetiştiriciliğinin kontrollü sera şartlarında, toprak faktörlerine bağlı 

kalınmadan kontrollü yetiştirme ortamlarında yapılması tavsiye edilmektedir. Kontrollü şartlarda yapılan 

virüsten ari turunçgil fidan yetiştiriciliğinde yetiştirme ortamı olarak torf karışımları kullanılmaktadır. Ülkemizin 

muhtelif bölgelerinde de doğal yollarla oluşmuş, içerik yönünden değişik özellikte torf yatakları bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Batı Akdeniz havzasında bulunan Elmalı, Gölhisar ve Çameli’nde bulunan doğal 

yataklardan alınan torflar ile ithal torf  (kontrol)  kullanılmıştır. Bu torflar turunçgil fidan üretim tekniğine uygun 

bir şekilde, yine Nevşehir’deki doğal kaynaklardan elde edilen pomza ile (% 65 torf + % 35 pomza) karıştırılarak 

yetiştirme ortamı hazırlanmıştır. Araştırmada anaç olarak Troyer sitranjı kullanılmış, daha sonra bu anaç üzerine, 

üretimi gittikçe artan BATEM Yıldızı mandarin çeşidi aşılanmıştır. Araştırma kontrollü sera ortamında, tesadüf 

blokları deneme deseninde, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak şekilde yürütülmüştür.  Değişik torf 

ortamlarında yetiştirilen çöğürlerde ve aşılamadan sonra fidanlarda; kök uzunluğu, bitki boyu, kök boğazı- fidan 

çapı, çöğür-fidan boyu, kök - gövde yaş-kuru ağırlıkları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Torf, Troyer sitranjı, mandarin, fidan 

UTILIZATION OF PEATS TAKEN FROM SOME NATURAL SOURCES  

ON PRODUCTION OF VIRUS-FREE MANDARIN SAPLINGS 

 
Abstract 

Citrus production has great importance in Turkey and in the World. Citrus sapling production is 

increased parallel to citrus production in our country. Troyer Citrange is generally used during mandarin sapling 

production.  In citrus it is recommended that citrus sapling production must be preformed without soil, under 

controlled greenhouse conditions because of the contamination risk of diseases and pests. In virus-free citrus 

sapling production performed under controlled conditions, peat mixtures are used as growing media. There are 

some naturally occured peat seams which have different ingredients in our country. 

In this study, utilization of some peat types taken from natural peat seams of Elmalı, Gölhisar and 

Çameli situated in West Medditerranean basin and exported peat (as control) were used. These peats were mixed 

with pumice (65% peat+35% pumice) taken from natural sources in Nevşehir and growing mediums were 

prepared. In research Troyer Citrange was used as rootstock, after that Batem Yıldızı mandarin cultivar was 

budded on this rootstock. Research was performed in controlled greenhouse, in rondomly block design, in 3 

replicates and 10 plants per replicate. In seedlings grown in different mediums and saplings after grafting; root 

lenght, plant height, root colar-sapling diameter, seedling-sapling lenght, root-trunk wet-dry weight were 

measured. 

Keywords: Peat, Troyer Citrange, Mandarin, Sapling 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde ve Dünyada Turunçgil yetiştiriciliği, üretimi, tüketimi,  ticareti gittikçe 

artmaktadır. Ülkemizde 1.304.973 da alanda 3.783.517 ton turunçgil üretimi yapılmaktadır 

(Anonim.2014). Ülkemiz için bu derece önemli bir ürün grubunun fidan üretimi de oldukça 

önemlidir. Turunçgiller, başta virüs ve virüs benzeri hastalıklar olmak üzere birçok hastalık ve 

zararlılar yönünden oldukça hassas türler arasında değerlendirilmektir (Kurt ve ark. 2008). 

Turunçgil fidan üretiminde virüs hastalıkları, nematodlar vb. zararlı organizmaların 

bulaşmasının önlenmesi için fidan üretiminin kontrollü sera ortamlarında ve toprak şartlarına 

bağlı olmadan yapılması gerekmektedir. Torbada fidan yetiştiriciliğinde yetiştirme ortamı 
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olarak torf-pomza veya torf-perlit karışımları kullanılabilmektedir. Fidancılıkta torf gideri en 

önemli gider kalemleri arasındadır (Özdemir, 2012).  

Yukarıda belirtildiği üzere virüsten ari turunçgil fidan üretiminin kontrollü şartlarda ve 

toprak şartlarına bağlı kalınmadan yapılması çok önemlidir. Yetiştirme ortamı olarak 

kullanılabilecek materyalinde balta nematodlar olmak üzere zararlı organizmalardan temiz 

olması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak değişik bölgelerde bazı toprak karışımları 

kullanılmakla birlikte gerek kullanılan toprakların homojen olmaması gerekse toprak kaynaklı 

zararlı organizma bulaşma risklerinden dolayı torbada fidan yetiştiriciliğinde toprak kullanımı 

yerine başta torf olmak üzere değişik organik kaynaklardan yararlanılmaktadır. 

Torflar; ıslak bir ortamda, devamlı su biriken bataklık alanlarda hızla gelişen bitkilerin 

bıraktıkları artıkların havasız şartlarda yığılarak birikmesinden oluşurlar. Bu oluşumda bu 

alanlarda yaşayan küçük canlılar, mantarlar ve algler büyük rol oynamaktadırlar (Demiral, 

2000) . 

Torbalarda yetiştirilen bitkilerin kökleri sınırlı bir hacimde geliştiklerinden bu sınırlı 

ortamdan yoğun bir şekilde su ve besin maddesi alımı gerçekleşmektedir. Bu nedenle bitki 

köklerinin ihtiyacı olan su ve besin maddelerinin bu ortamlardan karşılanması gerekmektedir. 

Bu özelliklerin sağlanması için kullanılan materyalin su tutma kapasitesinin, organik madde 

içeriğinin ve havalanma kapasitesinin yüksek olması gerekmektedir. Bu özellikleri 

karşılaması nedeniyle torflar torbada fidan yetiştiriciliğinde çok kullanılmaktadır  (Demiral, 

2000). 

Ülkemizin muhtelif bölgelerinde içerikleri yönünden birbirinden farklılık arz eden torf 

yatakları bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Bolu-Yeniçağa, Kahramanmaraş-Gavur Gölü, 

Muş-Salıkbaşı, Ağrı- Doğu Beyazıt, Kayseri-Karasaz, Denizli-Buldan, Adıyaman Gölbaşı, ve 

Malatya torf yatakları sayılabilir. Batı Akdeniz havzasında halen kullanımda olan Antalya-

Elmalı, Burdur - Gölhisar, ve Denizli Çameli ilçelerinde bulunan torf kaynakları 

bulunmaktadır. Ancak ülkemizdeki torf yataklarının kullanımı konusunda standart 

oluşturulamamış, elde edilen torflarda homojenlik sağlanmadan piyasaya sürülebilmektedir. 

Ayrıca torf kaynakları Maden Kanunu hükümlerine göre yönetildiklerinden ve doğal 

kaynaklar olarak değerlendirildiklerinden dolayı bu kaynakların kullanılması ve işlenmesi 

zorlaşmaktadır. 

Ülkemizde oluşan torflarda organik madde oranı % 30-80 arasında değişmekte, bu 

özellikle havza türü organik depolamanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte Trabzon - Sürmene Ağaçbaşı yaylasındaki torfların organik maddesinin % 90 

civarında olduğu görülmüştür (Çaycı, 1989). 

Ülkemizde satılan ithal torflar genellikle Baltık ülkeleri  (Belarus, Litvanya vs) 

kaynaklıdır. İthal torflar işlenerek, ambalaj ve içerik standartları oluşturularak 

ambalajlanmakta bu şekilde pazarlanmaktadır. İthal torflar yerli torflara göre 2-3 kat daha 

pahalı satılmakta, bu durumda da fidan üretim maliyetleri artış göstermektedir. 

Bu çalışma ile Batı Akdeniz havzasında bulunan bazı torf kaynaklarından elde edilen 

torfların kontrollü ortamlarda ve torbada mandarin fidan yetiştiriciliğinde kullanım imkânları 

incelenmiştir., 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma BATEM Kayaburnu Meyvecilik bölümü fidan üretim seralarında 

gerçekleştirilmiştir. Deneme 16.11.2011 tarihinde çöğürlerin farklı torf kaynaklarıyla 

oluşturulmuş torbalara (uygulamalara) şaşırtılmasıyla başlamış, 18.09.2012 tarihinde aşılama 

yapılmış ve ölçümler alınmış, 13.06.2013 tarihinde fidan ölçümleri, 12.09.2013 tarihinde de 

deneme sonu fidan ölçümleri yapılarak deneme sonlandırılmıştır. 

Kullanılan torflar; Elmalı (Antalya), Gölhisar (Burdur) ve Çameli (Denizli)’ de 

bulunan kaynaklardan alınmış olup Kontrol olarak Litvanya kaynaklı ithal torf kullanılmıştır. 

Kullanılan torfların içerik analizleri Çizelge 2’ de gösterilmektedir. Pomza Nevşehir kaynaklı 

olup 2-5 mm çapındadır. Yetiştirme ortamı olarak kullanılan torf-pomza karışımları 5 lt 

hacimli torbalara doldurulmuş ve çöğürler 5-6 yapraklı halde iken bu torbalara şaşırtılmıştır. 

Araştırmada anaç olarak Troyer Sitranjı (Citrus sinensis (L.) Osb.x Poncirus trifoliata (L.) 

Raf) kullanılmış, çöğürler aşılama kalınlığına geldiğinde üzerine BATEM Yıldızı mandarin 

çeşidi aşılanmıştır. 

Çalışmada kullanılacak çöğürler 3-4 yapraklı boya gelinceye kadar Çöğür üretim 

bençlerinde büyütülmüş ve deneme başlangıcında (fidan torbalarına şaşırtma esnasında) ve 

aşılama zamanında; bitki boyu, kök uzunluğu, kök boğazı çapı, kök ve gövde yaş-kuru 

ağırlıkları, aşılamadan 9 ay sonra; fidan boyu, kök boğazı çapı, aşı noktası çapı, fidan çapı 

ve fidan satış aşamasına geldiğinde ise fidan boyu, kök uzunluğu, kök boğazı çapı, fidan 

çapı, aşı noktası çapı, kök ve gövde yaş-kuru ağırlıkları ölçümleri yapılmıştır.  

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her 

tekerrürde 10 adet bitki kullanılmıştır. Çöğür üretimi, çöğürlerin şaşırtılmasından sonraki 

bütün teknik ve kültürel işlemler ‘Meyvecilik Bölümü Virüsten Ari Fidan ve Aşı Gözü üretim 

Seralarında’ yapılan rutin işlemlerle (havalandırma, gölgeleme, sulama, gübreleme, bakım 

işlemleri vs) beraber yürütülmüştür.  

 

Çizelge 1: Denemede Kullanılan Torfların Bazı Özellikleri 

Denemede Kullanılan Torfların Bazı Özellikleri 

Torf 

kaynağı 

pH EC 

mmhos/cm 

Org. Mad 

(550 
0
C) 

N (%) P (%) K (%) C (%) 

Elmalı 7,1 844 46,5 1,83 0,05 0,43 27 

Gölhisar 7,6 1115 46,5 1,44 0,06 0,4 26,9 

Çameli 7,7 356 34,7 1,28 0,03 0,85 20,1 

Kontrol 5,5 244 92,2 0,97 Eser 0,002 53,5 

 

Deneme çöğürlerin aşılama zamanı, aşılamadan sonraki 9. ayda ve aşılamadan 1 yıl 

sonra yapılan ölçüm sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 9. ayda yapılan ölçümlerde 

fidanların büyük çoğunluğunun satış boylarına gelmemesi nedeniyle deneme süresi 3 ay 

uzatılarak son ölümler aşılamadan 1 yıl sonra yapılmış ve bu verilere göre sonuçlar 

değerlendirilmiştir. (SAS İstatistik Programında varyans analizi ve ortalamalara Duncan çoklu 

Karşılaştırma testi uygulanmıştır (α=0.05)). 
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Çizelge 2: Denemede Kullanılan Çöğürlerin Ölçüm Değerleri 

Denemede Kullanılan Çöğürlerin Ölçüm değerleri 

Uygulama 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Kök 

uzunluğu 

(cm) 

Kök 

boğazı 

çapı 

(mm) 

Kök Yaş 

ağırlığı 

(g) 

Kök 

Kuru 

ağırlığı 

(g) 

Gövde 

yaş 

ağırlığı 

(g) 

Gövde 

kuru 

ağırlığı 

(g) 

Elmalı 29.25 12.21 2.50 1.80 0.37 3.36 1.00 

Çameli 29.35 12.35 2.41 1.70 0.36 3.45 1.01 

Gölhisar 28.95 12.01 2.54 1.75 0.34 3.31 0.97 

Kontrol 28.99 12.25 2.42 1.81 0.38 3.29 0.96 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Aşılama zamanında, aşılamadan 9 ay sonra ve deneme sonunda yapılan ölçümler 

incelendiğinde; çöğürlerin tamamının aşılama kalınlığına geldikleri anlaşılmıştır. Aşılama 

zamanında; aşı noktası çapında, fidan ölçümlerinde kök boğazı çapında uygulamalar arasında 

farklılık tespit edilmiş, ithal torf uygulamasının en iyi sonucu verdiği ve diğer uygulamalar 

arasında farklılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Deneme sonucunda yapılan ölçümlerde ise; aşı 

noktası çapı haricindeki veriler istatistiki anlamda farklı bulunmuş, bitki boyu, fidan çapı gibi 

fidan kalitesini doğrudan belirleyen kriterlerde ithal torf, Elmalı ve Çameli torfu kullanılan 

uygulamalardan en iyi sonuçlar alınmıştır. Gölhisar torfunun kullanıldığı uygulamalarda en 

düşük değerler elde edilmiştir. 

Bu sonuçlar bir bütün olarak incelendiğinde, Gölhisar kaynaklı torfun EC değerinin 

diğerlerine göre yüksek olduğu, diğer kaynakların EC değeri yönünden turunçgil fidan 

yetiştiriciliğinde sınır kabul edilen 1000 mmhos/cm değerinden daha düşük olduğu ve 

rahatlıkla kullanılabilir düzeyde olduğu sonucunu vermektedir. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar da bunu teyit etmektedir. 

 

Çizelge 3: Aşılama Zamanı Çöğürlerde Ölçüm Sonuçları 

Aşılama zamanı çöğürlerde ölçüm sonuçları (18.09.2012) 

Uygulama 

Çöğür 

boyu (cm) 

Kök boğazı 

çapı (mm) 

Aşı 

noktası 

çapı (mm) 

Gövde yaş 

ağırlığı (g) 

Gövde kuru 

ağırlığı (g) 

Kök yaş 

ağırlığı 

(g) 

Kök kuru 

ağırlığı (g) 

Elmalı 118,00 a 8,46 a 5,98 b 31,87 a 13,24 a 13,90 a 3,90 a 

Çameli 113,29 a 8,20 a 5,62 b 26,26 a 10,82 a 11,86 a 3,54 a 

Gölhisar 105,44 a 7,71 a 5,55 b 24,96 a 7,94 a 8,64 a 2,60 a 

Kontrol 126,62 a 8,97 a 6,62 a 28,71 a 11,04 a 11,85 a 3,33 a 

 

Çizelge 4: Fidan Dönemi Ölçüm Sonuçları 

Fidan Dönemi Ölçüm Sonuçları (13.06.2013) 

Uygulama Fidan boyu (cm) 

Kök boğazı çapı 

(mm) Aşı noktası çapı (mm) Fidan çapı (mm) 

Elmalı 51,93 a 9,80 b 8,67 a 3,89 a 

Çameli 49,67 a 9,97 b 8,14 a 3,45 a 

Gölhisar 41,37 a 9,35 b 8,12 a 3,29 a 

Kontrol 50,17 a 10,88 a 9,12 a 3,55 a 
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Çizelge 5: Deneme Sonu Ölçüm Sonuçları 

Deneme sonu ölçüm sonuçları (12.09.2013) 

Uygula

ma 

Bitki 

boyu 

(cm)  

Kök 

boğazı 

çapı 

(mm) 

Aşı 

noktası 

çapı 

(mm) 

Fidan 

çapı 

(mm) 

Kök 

uzunluğu 

(cm) 

Gövde 

yaş 

ağırlığı 

(g) 

Gövde 

kuru 

ağırlığı 

(g) 

Kök 

yaş 

ağırlığı 

(g) 

Kök 

kuru 

ağırlığı 

(g) 

Elmalı 109,32 a 12,55 ab 10,96 a 5,58 a 33,33 a 106,93 a 39,36 a 27,00 b 10,31 b 

Çameli 100,02 a 11,38 bc 9,86 a 4,52 bc 24,33 b 61,23 c 24,57 c 25,09 b 9,56 bc 

Gölhisar 79,64 b 10,97 c 9,45 a 4,22 c 26,67 b 51,73 d 22,79 c 22,05 c 8,29 c 

Kontrol 103,52 a 12,96 a 11,17 a 5,23 ab 34,00 a 72,83 b 31,76 b 33,49 a 12,70 a 

  

4. SONUÇ 

Maliyet unsurları da dikkate alınarak kontrollü ortamlarda torbada yapılan ve troyer 

sitranjı anacının kullanıldığı mandarin fidan yetiştiriciliğinde ithal torfla birlikte Elmalı ve 

Çameli kaynaklı torfların rahatlıkla kullanılabileceği tespit edilmiştir. İthal torf kullanımının 

azaltılabilmesi, torbada-saksıda mandarin fidan yetiştiriciliğinde maliyetlerin azaltılarak daha 

kısa sürede daha kaliteli mandarin fidanı yetiştirilebilmesi için öncelikle ülkemizdeki diğer 

torf kaynaklarından elde edilecek torfların denenmesi, yerli torfların standartlaştırılarak satışa 

sunulması büyük önem taşımaktadır. 
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Özet 

Tıbbi bitkiler halk arasında tedavi amaçlı kullanılabildiği gibi gıda, çay, baharat, boya, meşrubat ve 

kozmetik sanayinde, bitki zararlılarıyla mücadelede, hayvanların beslenmesinde ve hayvan hastalıklarının 

tedavisi gibi birçok alanda da değerlendirilebilmektedir. Katma değeri yüksek olan bu bitkiler, toprakta kalan 

bitki artıklarının gübre olarak kullanılması durumunda, içerdikleri bileşikler sayesinde toprağın iyileştirilmesinde 

önemli rol oynamaktadırlar. Yüksek pH’lı topraklarda çay atığının toprak pH’sını düzenlediği; tütün atığının 

toprağın azot içeriği ve verimliliğini arttırdığı ve dolayısıyla bitkilerde tohum verimi ve protein oranını olumlu 

etkilediği; nane, kantaron, lavanta, kenevir, kimyon ve sarımsak gibi bazı bitkilerin toprakta bulunan ağır 

metalleri absorbe ettiği; ısırgan otu, civanperçemi, papatya, meşe kabuğu, karahindiba ve kediotu gibi bitkilerin 

de kompost yapımında kullanılabildiği ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu derlemede, konuyla ilgili 

literatürler bir araya getirilerek tıbbi bitkilerin organik gübre olarak kullanım imkânları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, organik gübre, bitki artıkları. 

THE USAGE POSSIBILITIES OF MEDICINAL PLANTS AS ORGANİC 

FERTILIZERS 

 
Abstract 

Medicinal plants can be used as treatment purposes in public, can be also evaluated in many areas such 

as food, tea, spice, paint, in the beverage and cosmetics industries, in fight against the plant pests, in nutrition of 

the animals and treatment of the animal diseases. These plants, with high added value, not only play important 

role to enrich the nutrition's of soils, but they can be also used as fertilizers. It is known that the use of tea waste 

regulates the soil pH in the soils at high pH; in addition when tobacco waste is used as fertilizer, it can be 

positively increase both nitrogen contents and productivity of soils, then they result in improving the seed yield 

and the protein ratio in the plants. It is reported that some of plants such as mint, gentian, lavender, hemp, cumin 

and garlic can be used as absorbant for heavy metals in soil breeding; also some of plants such as nettle, yarrow, 

chamomile, tanbark, dandelion and valerian can be used in composting in the plant feed. In this review a lot of 

literature have been brought together to show the usage possibilities of the medicinal plants as organic fertilizers. 

Key words: Medicinal plants, organic fertilizers, plant residues. 

GİRİŞ 

Günümüzde tıbbi bitkiler halk arasında tedavi amaçlı kullanılabildiği gibi gıda, çay, 

baharat, boya, meşrubat ve kozmetik sanayinde, bitki zararlılarıyla mücadelede, hayvanların 

beslenmesinde ve hayvan hastalıklarının tedavisi gibi birçok alanda da kullanılabilmektedir 

(Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Bu bitkilerin hasadından sonra ortaya çıkan bitki 

artıklarının gübre olarak değerlendirilmesi halinde gerek toprağın bitki besin maddelerince 

zenginleştirilmesinde gerekse toprak yapısının iyileştirilmesinde önemli katkılar 

sağlanabilmektedir. 

Ülkemizde birtakım tarımsal ürünlerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan organik 

atıklar, fabrika ve işletmelerin bulunduğu sahalarda geniş alanlar işgal ederek depolama 

sorunları yanında, bazen çevre sorunlarına da yol açabilmektedir. Günümüzde çoğu 

endüstriyel ve tarımsal atıkların organik madde kaynağı olarak tarımda kullanılmaları büyük 

önem kazanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda dikkate değer sonuçlar elde edilmiştir 

(Kacar ve ark.1980). 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

498 

 

Bu derlemede, önemli bir organik madde kaynağı olan bazı tıbbi bitkilerin organik 

gübre olarak kullanımında doğrudan ve dolaylı etkileri tartışılmıştır. 

 

KAYNAK ARAŞTIRMASI 

Yapılan literatür çalışmasında tütün, çay atığı, fındık zurufu gibi bazı organik atıkların 

tarımda kullanım imkanları değerlendirilmiş, organik gübre olarak kullanımı açısından tıbbi 

bitkilerin önemi literatürlerle desteklenerek vurgulanmıştır. 

 

Bazı Organik Atıkların Organik Gübre Olarak Kullanım İmkânları 

Endüstride yaygın olarak işlenen ürünler arasında çay, tütün ve fındık gibi geniş 

üretim alanlarına sahip ürünler yer almakta ve fabrikasyon atıkları farklı amaçlarla 

değerlendirilme imkânı bulmaktadır.  

Tütün atıkları genelde %1–3 N, %2–4.5 K, %0.14–0.27 P, %2.5–6.0 Ca ve %0.15–

0.79 Mg içermektedir. Bu atıkların uygulandığı bitkilerde tohum verimi, protein oranı ve 

toprak verimliliğini artırdığı bildirilmektedir (Çıtak ve ark., 2006). Tütün atığı uygulamasının 

toprağın organik madde ve bitki besin elementleri içeriğini yükselttiği ve buna bağlı olarak 

bitkisel üretimi arttırdığı ifade edilmektedir (Brohi ve Durak, 1986). Yüksek organik madde 

ve düşük toksik element içeriği ile tütün atığının, bir toprak düzenleyicisi olarak kullanımı 

mümkün görülmektedir (Okur ve ark., 2008). 

Baran ve ark. (1995), tütün tozu, üzüm cibresi ve atık mantar kompostu gibi organik 

madde kapsamları yüksek olan tarımsal işletme atıklarını kullanarak yaptıkları çalışmada, 

materyallerin bazı fiziksel özelliklerinin yetersiz bulunmasına rağmen, besin maddesi 

kapsamlarının son derece yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bazı organik atıkların toprağın 

fiziksel özellikleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yürütülen bir araştırmada; toprağa 

fermente çay, kuru çay, tütün tozu ve cibre karıştıran Baran ve ark. (1996), 3 aylık inkübasyon 

süresi sonunda toprağın agregat stabilitesi, su iletkenliği, hava ile dolu boşluklar hacmi ve 

yarayışlı su özelliklerine en büyük etkiyi % 3’lük tütün tozu uygulaması ile gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir.  

Çimlerde tütün tozunun gübre olarak kullanılması ile ilgili yapılan bir araştırmada ise 

uygulamanın çim bitkisinin verimini ve azot içeriğini arttırdığı belirlenmiş; en fazla çim 

veriminin dekara 4 ton olarak uygulanan tütün dozundan elde edildiği saptanmıştır (Kara, 

1996). 

Bender ve ark. (1998), farklı organik materyallerin mısır yetiştirilen araziye dekara 2 

ton olacak şekilde çay atığı, tütün tozu, fındık zurufu, ahır gübresi ve gidya uygulamasının 

toprağın yapısında olumlu değişikliklere neden olduğunu bildirmişlerdir. Aynı şekilde, artan 

dozlarda uygulanan tütün atıkları sayesinde toprak verimliliğinin arttığı; buğday, kolza, susam 

ve mısırda tohum veriminin ve protein oranının yükseldiği tespit edilmiştir (Özgüven ve ark., 

1999). 

Erdal ve Tarakçıoğlu (2000),  çay atığı, tütün tozu, fındık zurufu ve ahır gübresi gibi 

organik kaynakların mısır bitkisinin gelişimi ve besin maddesi içerikleri üzerine yaptıkları 

denemede, toprağa ilave edilen organik maddeye bağlı olarak bitki kuru ağırlığı ile bitkinin N, 

P, K, Fe, Cu ve Zn konsantrasyonlarının değişik düzeylerde artışlar gösterdiğini ve elde edilen 

bu artışların istatistiksel olarak önemli seviyelerde gerçekleştiğini saptamışlardır. 
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Abdulghani (2012), siyah çay atığının toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine 

etkilerini incelediği çalışmada; çay atığının toprak EC ve pH değerini ve hacim ağırlığını 

düşürdüğünü, poroziteyi ise artırdığını ortaya koymuştur. 

Elmacı ve ark. (2008), tıbbi-aromatik bitki işletme katı atıklarının, toprak özellikleri 

ile pamuk bitkisinin verim ve kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

lif kalite parametrelerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılığın görülmediğini bildirmişler; 

bununla birlikte birçok kalite kriterlerinin yağlı kekik parseli pamuklarında en yüksek 

düzeyde olduğuna dikkat çekmişlerdir. 

Okur ve ark. (2008), tıbbi bitki işletme atık kompostlarının topraktaki mikrobiyal 

aktivite üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın sonunda, toprağa 

kompostlaştırılarak uygulanan tıbbi aromatik bitkisel atıklardan, yağlı kimyon atıkları olumlu 

etkisinin, yağlı ve yağsız kekik atıklarına oranla daha kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen, 

her üç atık kompostunun da tarım topraklarında mikrobiyal aktiviteyi uyarıcı bir organik 

madde kaynağı olarak kullanılmasını önermektedirler. 

Seçer ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada; pamuk sonrası kekik ve kimyon işletme 

atıklarını kullanarak buğday yetiştirmiş olup, bitki ağırlıkları yağlı kekik ve kimyonla, dane 

verimi ise kekik atıkları ile önemli artışlar tespit etmişlerdir. 

Ceylan ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada; kekik ve kimyon atıkları kalıntı 

etkilerinin, buğday vejetasyonu başında toprak organik maddesi üzerine olumlu katkı 

sağladığını; vejetasyon sonunda ise toprakta CaCO3, organik madde, Fe, Cu ve Zn düzeylerini 

arttırdığını; Pb, Ni ve Cr değerlerini ise düşürdüğünü bildirmişlerdir. 

Günümüzde biyodinamik tarım olarak adlandırılan ve toprak sağlığı ile gıda 

kalitesinin öneminin kavranmasıyla ortaya çıkan geliştirilmiş organik tarım sistemi içerisinde 

ısırgan otunun önemli bir yeri vardır. Isırgan otunun bünyesindeki mineral madde zenginliği, 

onun gübre olarak veya çiftlik gübresine katkı sağlayarak organik bitki yetiştiriciliğinde ön 

plana çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle hayvan gübresine demir katkısı sağlamak amacıyla 

katıldığı bildirilmektedir (Raupp ve Konig, 1996). Bitki besleme amacıyla hazırlanacak olan 

biyodinamik kompostlarda ısırgan otunun yanı sıra civanperçemi, papatya, meşe kabuğu, 

karahindiba ve kediotu gibi bitkilerin de kullanılması tavsiye edilmektedir (Diver, 1999). 

Aynı şekilde, alman papatyasının toprak ıslahında önemli rol oynadığı tespit edilmiştir (Balak 

ve Misra, 2004).   

 

Ağır Metallerin Absorbe Edilmesinde Katkı Sağlayan Tıbbi Bitkiler 

Toprakta yoğun miktarlarda ağır metal bulunması hem bitkilerin gelişimini hem de 

toprağın yapısını olumsuz yönde etkilemekte olup; toprakta bulunan bu ağır metallerden 

bazılarını, bazı tıbbi bitkiler bünyelerinde biriktirerek toprağın yapısının iyileştirilmesine 

yardımcı olabilmektedir. 

Kadmiyum klorit konsantrasyonunun sarımsakta (Allium sativum L.) kök, soğan ve 

sürgündeki etkileri ile Cd²+ akümülasyonu ve alımı ile ilgili yapılan çalışmada, sarımsağın 

Cd’u solüsyondan bariz bir uzaklaştırıcı etkiye sahip olduğu ve bunu bünyesine akümüle 

ettiği gözlenmiştir. Kontrole göre bu akümülasyon köklerde 10
-2 

M Cd ile 1.826 kez fazla 

olmuştur. Bununla birlikte soğan ve sürgünlere bu konsantrasyondan eser miktarlarda taşınma 

kaydedilmiş, konsantrasyon bu dokularda çok az tespit edilmiştir (Jiang ve ark, 2001). 
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Yine önemli bir tıbbi bitki olan sarı kantaronun (Hypericum perforatum) kadmiyum ve 

ağır metal akümülasyonu, aynı şartlarda yetiştirilen birçok bitkiye kıyasla daha fazla olduğu 

bildirilmiştir (Malko, 2002; Schneider ve Marquard, 1995; Schneider ve Marquard, 1996).  

Wang ve ark (2003), Çin’de ağır metallerle kontamine olmuş bölgelerde, çeşitli bitki 

türlerinin bunlara karşı tepkilerini incelemişlerdir. Araştırıcılar, kanalizasyon göletinde 

yetişen subiberi (Polygonum hydropiper)’nin sürgünlerinde 1061 mg/kg Zn biriktirdiğini 

tespit etmişlerdir. Yine aynı araştırmada ağır metal ocağına yakın yerde yetişen kuzukulağı, 

labada (Rumex acetosa L.)’nın köklerinde ve sürgünlerinde 900 mg/kg Zn biriktirdiğini 

saptamışlardır. 

İki Akdeniz bitkisi olan Hyssopus officinalis ve Satureja montana L’nin Cd ve Zn’ye 

olan dayanıklılıklarını incelemek üzere Mugnai ve ark (2006)’nın yapmış oldukları çalışmada, 

çinko ve kadmiyum konsantrasyonları bitkinin farklı organlarında ölçülmüştür. Araştırma 

sonucunda, bitkinin üst kısımlarına (gövde ve yapraklara) önemli miktarlarda metal iletildiği 

saptanmıştır. Satureja montana türünün Hyssopus officinalis türüne kıyasla bitkisel 

kısımlarında yüksek oranda Cd akümülasyonu görülmesine karşın, Hyssopus officinalis 

türünde Zn ve Cd taşınması daha etkili görülmüştür. Araştırmada organik bir bağlayıcının 

(sitrik asit gibi) toprağa ilavesinin, özellikle kök bölgesindeki Zn ve Cd metal alımını 

arttıracağı bildirilmiştir.  

Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin (nane, lavanta, kekik, kantaron, kenevir, portakal 

nergisi, gül hatmi, labada, it üzümü vs) ağır metal ve çeşitli kirlilik etmenlerine karşı aynı 

şartlarda yetiştirilen diğer bazı kültür bitkilerine kıyasla daha dayanıklı olduklarını 

bildirmişlerdir (Bağdat ve Eıd, 2007). 

Bona ve ark. (2007)’nın tek yıllık ve oldukça gelişmiş biyolojik kütleye sahip kenevir 

(Cannabis sativa)’in fitoremediasyon amaçlı kullanımını incelemek üzere yaptıkları 

araştırmada; ağır metallerin bitki tarafından büyük ölçüde kök ve sürgünlerde biriktiğini tespit 

etmişler ve ağır metallerle kirlenmiş toprakların ıslahında kullanılabilecek potansiyel bir tür 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmalardan yukarıda da bahsedildiği gibi tıbbi bitkilerin gübre olarak 

kullanılması durumunda, toprağın organik madde miktarını arttırdığı, toprağı besin içeriğini 

zenginleştirdiği ve bitkiler tarafından alımını kolaylaştırdığı anlaşılmaktadır. Toprakta biriken 

ağır metallerin bu bitkiler tarafından alınmasıyla da toprağın yapısını iyileştirmesi, toprak 

pH’sını düzenlemesi ve bu katkıları nedeniyle toprak ıslahında kullanılması gibi birçok fayda 

sağladığı daha önce yapılmış araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Sahip olduğu bu 

özellikler dikkate alınarak tıbbi bitkilerin organik tarımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması 

bakımından önemli bir potansiyel ürün grubu olarak göz ününde bulundurulmalıdır. 
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Özet 

Günümüzde artan sağlık sorunları nedeniyle organik tarım ürünlerinin, konvansiyonel teknikler ile 

yetiştirilen ürünlere göre özellikle gelir düzeyi yüksek toplumlarda, tüketiciler tarafından daha fazla tercih 

edildiği bilinmektedir. Bunun en önemli nedenleri, üretimde kimyasal madde uygulamalarının yer almaması ve 

bazı türlerde yürütülen çalışmalarda değinildiği gibi organik ürünlerin diğerlerine göre insan sağlığına yararlı 

bileşikleri daha fazla içermesidir.  

Organik meyve yetiştiriciliği ülkemizde oldukça yeni bir üretim dalı olup, 5262 sayılı kanun ve 27676 

sayılı yönetmelik ile düzenlenir. Söz konusu yönetmelikte derim sonrası işleme ve depolama ile ilgili bir bölüm 

bulunsa dahi düzenlemeler daha çok derim öncesi faktörler üzerinde yoğunlaşır. Çünkü arzın sınırlı düzeyde 

olması nedeniyle derim sonrası işleme ve depolama genellikle göz ardı edilmekte ve özellikle pazarlama 

planlarında uzun süreli depolamaya gerek duyulmadığı durumlarda ürün, derimden sonra kısa süre içinde 

pazarlanabilmektedir. Diğer yandan tüketicinin sosyo-demografik yapısına bağlı olarak gelecekte daha da 

yaygınlaşabileceği öngörülen bu üretim dalında derim sonrası işleme ve depolama aşamalarında, organik üretim 

özelliklerini etkilemeyecek, ancak kalite korunumuna da olanak sağlayacak alternatif organik uygulamaların 

geliştirilmesi önemlidir.  

Bu eserde, organik ürün özelliğinin derim sonrası işleme, depolama ve pazarlama aşamalarında 

korunabilmesi amacı ile alınabilecek önlemlerin yanı sıra bazı meyve türlerinde konu ile ilgili olarak yürütülen 

araştırma sonuçları derlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Organik meyve, işleme, soğuk muhafaza, pazarlama 

POSTHARVEST HANDLING, COLD STORAGE AND MARKETING  

CHAIN IN ORGANICALLY PRODUCED SOME FRUIT SPECIES 

 
Abstract 

Due to increase in health problems, today, organic agricultural products have been known to be exposed 

to more consumer demand than conventionally grown products especially in high-income communities. The 

most important reasons are the absence of chemical applications during production period, and higher health 

beneficial compounds than conventional products, as mentioned in some studies.  

Organically fruit growing is a relatively new production technique in our country. It has been regulated 

by a law numbered as 5262 and a guide numbered as 27676. Although there is a section on postharvest handling 

and storage in this guide, most of the regulations have focused on preharvest factors. Handling and storage 

conditions have generally ignored due to limited production and fruit can be marketed within short periods after 

harvest especially in cases where long-term storage in marketing plans is not required. On the other hand, 

depending on the consumer's socio-demographic structure, this production technique has been expected to be 

more widespread in future and improvement of alternative organic practices which will not affect organic 

production characteristics and allow to postharvest keeping quality is important.  

In this work, besides precautions to be taken for keeping organic product features in postharvest handling and 

storage and also marketing, research results on some fruit species were reviewed.  

Key Words: Organic fruit, handling, cold storage, marketing 

1. GİRİŞ 

Sentetik tarımsal girdilerin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle konvansiyonel tarım 

yöntemine alternatif sistem arayışları sonucu 1910 yılında Albert Howard ve 1924’de Dr. 

Rudolf Steiner’ın girişimleri ile başlayan ekolojik tarım çalışmaları, 1972’de Uluslararası 

Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (International Federation of Organic 
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Agriculture Movement, IFOAM) kurulması ile uluslararası boyut kazanmıştır. Organik 

tarım ülkemizde, AB ülkelerinin talepleri doğrultusunda 1980’li yıllarda, kuru üzüm, ku ru 

kayısı ve fındık gibi ihraç ürünlerimizde başlamıştır (Ataseven ve Güneş, 2008). Derim 

öncesi kültürel uygulamalar, tarım ilaçları, gübreleme yaş meyvelerin tat ve aromasında 

etkilidir. Gıda güvenliği ve tüketici bilincindeki artış, organik tarım gibi çevre dostu 

üretim tekniklerinin önemini de artırmıştır. Organik tarım, çiftlikten çatala kadar tüm 

üretim safhalarında organik bileşiklerin kullanılıp sentetik madde kullanımının 

engellendiği bir teknik olup her aşamasında kullanılmasına izin verilen bileş ikler, söz 

konusu tekniğin uygulandığı ülkelerde farklı yönetmelik ya da yönergeler ile 

belirlenmiştir. Organik üretim teknikleri kullanılarak üretilen ve “Organik” olarak 

işaretlenmiş bir meyvede, organik markasının devamlılığı için sadece yetiştirme 

döneminde göze alınan organik yetiştirme teknikleri değil derim sonrasında da gerekli 

düzenlemeler sağlandığı durumda, meyve tüketicinin sofrasına kadar organik niteliğini 

korur. Aksi durumda üretim aşamalarında ne kadar organik teknikler kullanılırsa 

kullanılsın, derim sonrası dönemde konvansiyonel olarak üretilen meyveler ile aynı 

muameleye tabi tutulan organik bir meyvede, organik ürün devamlılığından söz etmek ne 

yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle organik tarımın önem kazandığı ABD, Kanada, AB 

ülkeleri gibi ülkelerde gerek derim öncesi yetiştirme teknikleri gerekse derim sonrası 

işleme, depolama ve pazarlama yöntemleri birbirinden ayrı düşünülmez. Söz konusu 

ülkelerde uygulanan organik tarım düzenlemeleri, hem derim öncesi hem de derim sonrası 

aşamalarda uyulması gereken kuralları kapsamaktadır.  

Bu çalışmada ülkemizde ve dünyada organik yetiştiriciliğe değinilerek, organik 

olarak üretilen bazı meyve türleri için derim sonrası aşamada göz önünde bulundurulması 

gereken düzenlemeler, organik ve konvansiyonel teknikler ile üretilen bazı meyve 

türlerinin kimyasal bileşimleri arasındaki farklılıkların belirlendiği çalışmalar 

derlenmiştir. 

 

2. ÜLKEMİZDE ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TİCARETİ 

Ülkemizde organik bahçe bitkileri üretimine ait ilk kayıtlar 1996 yılına ait olup, bu yıl 

için 26 olan ürün çeşidi günümüzde 208’i geçmiştir. 1996 yılında toplam 6.789 ha alanda 

organik yetiştiricilik yapılırken, bu alan 2014 yılında yaklaşık 842.000 ha’a ulaşmıştır. Buna 

paralel olarak üretim miktarı da 1996 yılında yaklaşık 10.000 ton’dan 2014 yılında 1.642.235 

ton’a yükselmiştir. Organik tarımsal ürünler içinde meyve üretimi incelendiğinde, 2014 yılı 

verilerine göre 273.039,32 ton organik ve 291.619,36 ton geçiş sürecinde olmak üzere 

toplamda 564.658,68 ton organik meyve üretimi gerçekleşmiştir. Organik olarak en çok 

yetiştirilen meyve türlerinin başında zeytin (62.664 ton) gelmekte ve bunu sırasıyla incir 

(52.130 ton), elma (50.654 ton), nar (15.614 ton), fındık (10.193 ton), armut (4.533 ton), vişne 

(4.499 ton) ve çilek (4.059 ton) izlemektedir. İller bazında değerlendirildiğinde sırasıyla 

Aydın (73.589 ton), İzmir (45.466 ton), Manisa (30.707 ton), Niğde (19.097 ton), Adana 

(17.431 ton), 2014 yılında en fazla organik meyve üretiminin gerçekleştirildiği illerimiz 

olarak karşımıza çıkar (GTHB, 2015). 

En çok organik ürün ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, 

Fransa, Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık ve İsveç’tir. Toplam 15.552 ton organik ürün 

ihracatı ile 2014 yılında sağlanan girdi yaklaşık 79 milyon dolardır. Bu girdinin 13.596 
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ton ile yaklaşık 73 milyon dolarının incir, fındık, kayısı ve bu türlere ait ürünler ile 

antepfıstığı ve cevizden sağlandığı düşünüldüğünde ülkemiz organik tarım faaliyeti içinde 

meyve türlerinin önemli bir yere sahip olduğunu görmek olasıdır. Ülkemizde organik 

meyve ihracatı kadar organik meyve ithalatı da söz konusudur. Yaş meyve olarak armut, 

çilek, erik, mandarin, greyfurt, kuru meyveler olarak ise fındık, kuru üzüm, dut, incir, erik 

ve hurma 2014 yılında 450.062 kg, ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya, Danimarka, 

Fransa, Afganistan, Moldova, Polonya ve Tunus’tan ithal edilmiştir (GTHB, 2015).  

 

3. ÜLKEMİZDE ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DERİM SONRASI  

İŞLEMLER İÇİN DÜZENLEMELER  

Doğa ile dost bir yetiştirme tekniği olan organik tarımda sağlıklı ve yüksek kaliteli 

gıda üretimi hedeflenir. Organik üretimin yapıldığı ülkelerde organik tarım tekniğinin sınırları 

belirlenmiş ve organik tarım uygulaması farklı kuruluşlarca izlenmektedir. Uluslararası 

düzeyde IFOAM, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nün 

oluşturduğu Codex Alimentarius, Demeter Uluslararası Standartları, Amerika Bileşik 

Devletleri Tarım Dairesi (USDA) tarafından yayınlanan Ulusal Organik Program (NOP), 

Japon Tarım Standartları (JAS), Bioswiss gibi ülkelere özgü standart ve yönetmelikler 

mevcuttur.  

Ülkemizde organik üretim düzenlemeleri 1 Aralık 2004 yılında kabul edilen 5262 nolu 

kanun ile başlar. Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon ürünün güvence altına 

alınmasındaki iki temel unsur olup, kontrol ve sertifikasyon işlemi Gıda Tarım ve Ormancılık 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılır. Söz konusu kurumlar 

yetkilerini başka kurum veya kuruluşlara devredemedikleri gibi TS EN 45011 veya ISO 

Rehber 65 standartlarına göre Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği 

karşılıklı tanıma anlaşmasına göre geçerliliği olan akreditasyon kurumları tarafından da 

akredite edilmek zorundadır (Anonim, 2015a).  

Ülkemizde organik tarım, 18 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 27676 

sayılı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenir. Yedi 

kısımdan oluşan söz konusu yönetmelik, her tarımsal alanda organik üretimi kapsar. İlgili 

yönetmeliğin birinci kısmında genel hükümler ve tanımlar, ikinci kısmında ise organik tarım 

esasları yer alır. Bu kısımda ilk dört bölümde bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri 

yetiştiriciliği yer alırken, beşinci bölümde organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, 

etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasına dair düzenlemeler bulunur. Üçüncü 

ve daha sonraki kısımlarda ise organik tarımın işleyişi, ilgili kurum ve kuruluşlar hakkındaki 

düzenlemeler mevcuttur. Ancak yönetmelikte ikinci kısım ikinci bölüm madde 13’deki 

bitkisel ürünlerin hasadı ve beşinci bölümde yer alan derim sonrası işlemler için getirilen 

sınırlamaların çok yeterli olduğunu söylemek ne yazık ki olanaklı değildir. İkinci bölüm 

madde 13’de organik olarak üretilen bitkisel ürünlerde derimin şekli tanımlanarak derimde 

kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması, elle toplama 

materyallerinin ürünün organikliğini bozmayacak yapıda olması, toplama materyallerinin 

hijyenik olması, müteşebbislerin organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere 

karşı gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca müteşebbislerin organik 

ürünlerin tanımlanmasını sağlamaları durumunda, organik olan ve olmayan ürünleri aynı 

zamanda hasat edebilecekleri, müteşebbisin ürünlerin hasat zamanlarına ait kayıtları tutması 
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gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte derimde kullanılacak ekipmanlarda sterilizasyonun 

sağlanmasında hangi bileşiklerden yararlanılabileceği, hangi tip kapların toplama kabı olarak 

kullanılabileceği ya da organik ürünlerin konvansiyonel olanlardan ne kadar ayrı 

tutulabileceği vb. bilgiler bulunmamaktadır.  

Beşinci bölüm altında “Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, 

Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması” ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Organik 

ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanmasında 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu” hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu kanun 

incelendiğinde organik olarak üretilen meyvelerde uygulanabilecek derim sonrası işlemlere 

dair herhangi bir yönlendirmenin bulunmadığını görmek olasıdır. Organik ürünlerin 

depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 

Bölümü’ndeki kuralları ile 30/3/2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve 

Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik”, taşınmasında ise Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümü’ndeki kuralları ile Gıda ve 

Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi 

ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulmaktadır (Anonim, 2015a). 

Ancak söz konusu yönetmeliklerde de gerek soğutma ve depolama gerekse taşıma için detaylı 

düzenlemelerin yeterli olduğu söylenemez. Bu durum derim sonrası işlemlerin tümüyle 

müteşebbise bırakıldığının göstergesidir. 

Organik olarak üretilen meyveler de konvansiyonel yöntemler ile üretilenlerde olduğu 

gibi derimden sonra canlılıklarını devam ettirir. Solunum yaparak bünyelerindeki metabolik 

aktiviteyi devam ettirmek için gerekli enerjiyi sağlar ve dolayısıyla en uzun muhafaza süresini 

sağlamak, gerek besin değeri gerekse üründeki kayıpları en aza indirmek amacıyla organik 

olarak üretilen meyvelerin de derimden sonraki en kısa süre içinde soğutulması ve bu 

aşamadan sonra derim sonrası işleme tekniklerinin uygulanması esastır. Ancak söz konusu 

bölümde, organik meyvelerde uygulanmasına izin verilen derim sonrası teknikler, depolama 

ve taşıma şekillerine yönelik sınırlandırmalar da mevcut değildir. Oysa ABD ve Kanada gibi 

ülkelerde uygulanan organik tarım yönetmeliklerinde, derim sonrası işlemlerde izin verilen 

yöntemler ve kimyasal maddeler hakkında oldukça yoğun sınırlandırmaların varlığını görmek 

mümkündür. Farklı yönetmeliklere göre derim sonrası işleme ve depolama aşamalarında 

organik meyvelerde kullanılabilecek kimyasal maddeler ile teknikleri aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür.  

Taze organik ürünlerde uygulanabilecek derim sonrası işleme tekniklerinde en önemli 

nokta kimyasal ve mikrobiyal bulaşmaların önlenmesi ile işleme, depolama ve taşıma 

aşamalarında ürün kalitesinin korunumudur. Organik ürünlerde temel gereksinim, organik 

ürün ile organik sertifikasyonda yasaklanan maddeler arasında bulaşmanın olmamasıdır. 

Taşıyıcı ve işleyiciler için önemli sorun, konvansiyonel ürünler ile organik ürünlerin, 

bulaşmaların engellenmesi için ayrılmasıdır. Derim sonrası işlemlerde kullanılan kimyasal 

maddeler ve materyaller, organik ya da organik kullanım için onaylanmış olmalıdır (Plotto ve 

Narciso, 2006). 

Derim sonrası işlemlerde, organik üretim prosedürlerine aynen uyulması gerekir. 

Uluslararası Organik Tarım Federasyonu’na (IFOAM, 2015) göre organik ürünlerin derim ve 

derim sonrası işlemleri, konvansiyonel ürünler ile birlikte yapılmamalıdır. Ürünün bulunduğu 
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alan, temiz ve organik üretimde yasaklanan zararlı ya da kemirgen kontrol ürünleri gibi 

organik ürünlere bulaşabilecek kimyasallar ya da konvansiyonel ürünlerde kullanılan 

bileşiklerden ari olmalıdır. Codex Alimentarius’e göre depolama sırasında haşerelerin kontrolü 

amacıyla pestisit kullanılamaz ve depolama alanları veya taşıma kapları içinde haşere kontrol 

önlemleri için fiziksel tuzaklar veya ses, ultra-ses, ultra-viyole ışık, feromon ve statik tuzaklar 

gibi uygulamalar kullanılabilir.  

Yeterli sanitasyon ve su dezenfeksiyonu organik ürünlerin derim sonrası işlemesinde 

çok önemlidir. Gıda güvenliği, bütün bahçe bitkileri ürünleri ile yakından ilişkili olup 

pazarlama aşamasındaki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar, derim 

sonrası işleme sırasında yetersiz temizlik işlemlerine dayanır. E. Coli ve diğer patojenlerin 

yaygınlığı açısından organik ve konvansiyonel ürünler arasında önemli bir farklılığın 

bulunmadığı, meyvelerde derim, derim sonrası işlemler ve pazarlama sırasında bulaşan, insan 

kaynaklı olmayan patojen ve saprofitler nedeniyle %30 kayıp olduğu, bu nedenle organik 

ürünlerde özel düzenlemelere tabi olan dezenfektanların kullanıldığı bildirilmiştir (IFOAM, 

2015; OMRI, 2013). İşleme aşamasında organik meyvelerin derim kasalarından yüzdürülerek 

boşaltılması sırasında, zararlanma ve bulaşmayı azaltmak için yüzdürme suyunda sadece 

lignin süfonatlar gibi organik üretimde onaylı maddeler kullanılabilir (Suslow, 2000). Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda alternatif bir dezenfektan olarak, daha ekolojik ve güvenli olan 

ve %0,1-1’lik NaCl’ün elektrolizi ile elde edilen elektrolize su önerilmektedir. Benzer şekilde 

hidrojen peroksit (H2O2), yüksek oksidasyon gücü nedeniyle paketleme ve işleme sırasında 

yıkama suyunda %0,04-4’lük limitlerde kullanılabilmektedir (Ramos ve ark., 2013). Bitki 

tarafından üretilen etil alkol, asetaldehit, asetik asit, benzil alkol, sinnamaldehit, etil format 

vb. bazı aromatik bileşiklerin, bazı fungus ve bakterilerin büyümesini engellediği 

belirlenmiştir (Pesis, 2005). Son yıllarda bulunan Muscodor albus isimli fungusun ürettiği 

düşük moleküllü aromatik bileşiklerin elma ve şeftalide bir biyofümigant rolü oynadığı, 

ayrıca limonlarda depo odalarının fümigasyonu için de kullanılabileceği belirlenmiştir (Ezra 

ve ark., 2004). 20 kHz’den daha kısa ultrasonik dalgalar, çevreye dost bir teknoloji olup, küf 

bulaşmasının engellenmesi, gıda kaynaklı patojenlerin yok edilmesi için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Organik meyve üretiminde kullanılan depolama kapları, kasalar ve kutular 

gibi paketleme materyalleri, sentetik fungusitler, koruyucu maddeler, fumigasyon maddeleri 

ve nano materyaller ile özellikle polivinilklorid (PVC) ve alüminyum içermez olmalıdır. 

Derilen organik meyveler, ayıklama, yıkama, temizleme, vakslama, tasnif, ambalajlama, 

paketleme, etiketleme işlemlerinden sonra pazara veya depoya gönderilir ve bu aşamalarda 

tarımsal kaynaklı gıda katkı maddeleri kullanılmaz (Anonim, 2015b).  

Organik meyvelerdeki mikrobiyal bulaşma, tüketici güvenliği ve ürünün raf ömrü için 

kritik nokta olduğundan organik veya konvansiyonel yetiştiricilik yapan pek çok üretici, 

üretim ve derim işlemleri sırasında İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ya da Global GAP 

prosedürlerini uygulamaktadır. Prange ve ark. (2006)’a göre ABD Çevre Koruma Kurumu 

(EPA) organik meyvelerde derim sonrası aşamalarda bazı biyopestisitler ile büyümeyi 

düzenleyicilerin kullanımını onaylamıştır (Çizelge 1). Örneğin etilen, muz ve armut gibi 

meyve türlerinde olgunlaştırma, organik olarak üretilen turunçgillerde ise sarartma amacıyla, 

özellikle elma muhafazasında yaygın olarak kullanılan 1-metilsiklopropen de etilen 

engelleyicisi olarak kullanılabilmektedir.  
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Elma, turunçgiller ve avokado gibi türlerde, derim sonrası işleme sırasında temizlik 

aşamasında üründen fırçalama ya da yıkama ile uzaklaştırılan vaks tabakasının gerek albeniyi 

artırmak gerekse muhafaza süresi ve kalite korunumunu uzatmak, su kaybını azaltmak 

amacıyla yerine konulması esastır. Bu nedenle meyvelerde derim sonrası işlemede vakslama 

yapılır. ABD’nin Ulusal Organik Programı’na (NOP) göre, organik meyvelerde kullanılacak 

vaksın, organik sertifikasyonda yasaklanmış hiçbir sentetik madde, koruyucu ya da fungusit 

ile petrol bazlı katkı maddesi içermemesi gerekir. Bu ürünlerin vakslanmasında balmumu, 

çam reçinesi ve karnauba (palmiye ağacı yapraklarından elde edilen yeşilimsi vaks) 

kullanılabilir ve bu bileşiklerin emülsiyon haline getirilmesi için sebze yağı, sebze bazlı yağ 

asitleri ve etil alkol gibi bileşiklerin kullanımına izin verilir. Uluslararası Organik Tarım 

Hareketleri Federasyonu’nun düzenlemelerinde ise vaks olarak balmumu ve karnaubaya izin 

verilmiştir (IFOAM, 2015). 

 

Çizelge 1. Organik olarak üretilen meyvelerde derim sonrası işlemler sırasında kullanımına 

izin verilen biyopestisitler ve büyümeyi düzenleyiciler (Prange ve ark., 2006) 
Genel Derim Sonrası 

Biyopestisitleri 

Harpin proteini ve αβ Harpin proteini 

Kaolin 

Anti-mikrobiyal derim sonrası 

biyopestisitler 

Yağ asidi monoesterleri, Gliserol/propanediol 

Hidrojen peroksit 

Maya (Saccharomyces cerevisiae) ekstrakt solüsyonu 

Anti-fungal derim sonrası 

biyopestisitleri 

Bacillus subtilis hattı QST 713 

Coniothyrium minitans CON/M/91-08 

Diallil sülfidler (DAD) 

Gama aminobutirik asit (GABA) 

L-glutamik asit 

Potasyum bikarbonat, Sodyum bikarbonat 

Farklı Pseudomonas syringae hatları 

Biyolojik yayıcı-yapıştırıcı (Ramnolipid) 

Farklı Trichoderma harzianum hatları 

Derim sonrası büyümeyi 

düzenleyicileri 

Patateste sürmenin kontrolü için 1,4-dimetilnaftalen ve 2,6-

Diizopropilnaftalen 

Etilen karşıtları; aminovinilglisin (AVG),  

1-metilsiklopropen (1-MCP) ve gümüş nitrat 

Etilen,  

Indol-3-butirik asit (IBA) 

Sitokinin, kinetin, N6-benziladenin 

Giberellinler 

Lizofosfatidiletanolamin (LPE)  

 

Yüksek sıcaklık uygulamaları, herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmadığı için organik 

olarak üretilen meyvelerde onaylanan bir teknik olup, sıcak suya daldırma ya da sıcak su ile 

durulama veya fırçalama şeklinde uygulanır (Fallik, 2004). Bugün pek çok türde kullanılan 

söz konusu uygulamaların, erik, şeftali, nektarin, turunçgiller gibi bazı meyve türlerinde derim 

sonrası dönemde hastalıkların kontrolünde (Porat ve ark., 2000; Karabulut ve ark., 2002), bazı 

türlerde de derim sonrası kalite korunumunun uzatılıp yaşlanmanın geciktirilmesinde etkili 

olduğu saptanmıştır (Zhou ve ark., 2002; Tuna-Gunes ve ark., 2006). 

Organik olarak üretilen meyvelerde, derimden sonra hızla yapılan soğutma, solunum 

oranını düşürerek, görsel kalite, tekstür, aroma ve bileşimin korunumuna olanak sağlar. Ön 

soğutma amacıyla, odada soğutma, hızlandırılmış hava ile soğutma, su ile soğutma, vakum ile 

soğutma ve buz ile soğutma kullanılabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en 
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önemli nokta, bu soğutma tekniklerinde kullanılan ekipmanlarda organik ürüne zarar verecek 

herhangi bir bulaşmanın olmamasıdır (Mishra ve Shukla, 2013). Suslow (2000) tarafından 

konvansiyonel ürünlerden olası bulaşmayı engellemek için organik ürünlerin tek başına 

soğutulması ve soğutmanın su ile yapıldığı durumlarda, konvansiyonel ürünlerin 

soğutulmasından sonra pestisit kalıntılarını azaltmak için soğutma suyuna ozon eklenmesi 

önerilmiştir.  

Organik olarak üretilen meyvelerde, konvansiyonellerde olduğu gibi normal atmosferli 

ve kontrollü atmosferli depolama ile modifiye atmosferli paketlemeye izin verilir. Modifiye 

atmosferli paketleme teknolojisinde, ambalaj içindeki atmosfer aktif ya da pasif olarak 

düzenlenir ve buna uygun geçirgenliklerdeki ambalaj materyalleri kullanılır, doğal olmayan 

materyallerin kullanımı söz konusu değildir. Bu teknolojinin organik ürünlerde de başarılı 

olması, uygulanan depo sıcaklığı ile işleme sırasındaki hijyen koşullarına bağlıdır (Anonim, 

2015c; Sandhya, 2010).  

Kontrollü atmosferli depolama teknolojisinde kullanılan oksijen, karbondioksit ve 

azot, organik meyvelerin derim sonrası işlemlerinde kullanımına izin verilen gazlardır. Ayrıca 

meyvedeki metabolik aktivitenin klorofil belirlemeleri ile saptandığı ve kontrollü atmosferli 

depolamada yeni bir teknik olan dinamik kontrollü atmosferli depolama da organik olarak 

üretilen meyvelerde kullanımına izin verilen bir teknolojidir. Bu teknik özellikle organik elma 

muhafazasında kalite kaybını minimuma indiren ve yüzeysel yanıklık gibi bazı fizyolojik 

bozukluklar için depolama öncesi yapılan ve organik ürünlerde kullanımı yasak olan 

difenilamin gibi antioksidan madde ve fungusit uygulamalarına gerek duyulmayan bir 

teknoloji olduğundan diğer organik meyve türlerinde de rahatlıkla kullanılabilir (DeLong ve 

ark., 2004; Zanella ve ark., 2005). Genel olarak organik olarak üretilen meyveler, 

konvansiyonel olarak üretilen meyveler ile aynı odada depolanmamalı ve aynı araçta 

taşınmamalıdır. Ancak ilgili yönetmeliklerde, bu ürünlerin aynı yerde depolanma ve taşınması 

durumunda müteşebbisin gerekli önlemleri alması gerektiğinin belirtilmesi, organik olarak 

üretilen meyvelerde tüketiciye ulaşmadan önceki son aşamalarda organik üretim zincirinde 

kırılmaların olabileceğinin bir işareti olarak da nitelendirilebilir.  

Organik meyvelerin ambalajlanma, etiketlenme ve işaretlenmesi 16/11/1997 tarih ve 

3172 sayılı “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır. 

Ambalaj malzemesi, ürünün organik özelliğini bozmayacak nitelikte olmalı, organik ürün 

logosu kullanılmalı, etikette üretim yeri, üretici, derim tarihi ve son kullanma tarihi vb. yer 

almalıdır (Anonim, 2015a). Söz konusu ambalajlar pamuk veya keten bez torbalar, cam, kağıt, 

tahta veya odundan üretilmiş malzemeler, mısır veya benzeri liflerle üretilmiş hasır ve benzeri 

malzemeler ile özel olarak üretilmiş uygun organik kaplama maddeleri ve malzemelerden 

yapılmalıdır (Türk, 2006).  

 

4. ORGANİK VE KONVANSİYONEL MEYVELERİN BESİN DEĞERİ  

Porat ve ark. (2000)’e göre organik ürünlerde çürümeye bağlı kayıp, bazı duyarlı 

çeşitlerde % 30-50 ulaşabilmekte ve bu durum organik meyve pazarının genişlemesini 

sınırlamaktadır. Oldukça zor ve pahalı bir üretim dalı olan organik meyve üretimi, tüketici 

sağlığı üzerinde risk oluşturmaz. Meyvelerin insan sağlığına yararlı bileşikleri, daha fazla 

kapsaması, meyve tüketimindeki en önemli etkendir. Zorlu bir üretim süreci olan organik 

meyvelerde, insan sağlığına yararlı bileşikler, konvansiyonel yöntemlerle üretilenlerden 
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yüksek midir sorusu henüz tam anlamıyla cevaplanmamıştır. Sınırlı sayıdaki araştırmada 

organik olarak üretilen kivi, portakal, şeftali vb. türlere ait meyvelerde, insan sağlığına yararlı 

bileşiklerin daha yüksek olduğu bildirilmiş (Çizelge 2) olmakla birlikte söz konusu 

bileşiklerin düzeyi üzerine ekoloji, çeşit ve kültürel işlemlerin etkili olduğu düşünüldüğünde, 

organik olarak üretilen meyvelerde de önemli bir varyasyonun gözlenmesi olasıdır. Nitekim 

Rόth ve ark. (2004), organik olarak üretilen ve üretilmeyen elmalar arasında derim sonrası 

değişimler bakımından farklılıklar bulunmadığını, Rόth ve ark. (2007) da kontrollü atmosferli 

sistemlerde depolanan organik Jonagold elma çeşidi meyvelerindeki kalite özelliklerinin 

konvansiyonellerden farklı olmadığını bildirmiştir.  

 

Çizelge 2. Bazı meyve türlerinde organik ve konvansiyonel yetiştiricilik sisteminin insan 

sağlığına yararlı bileşikler düzeyine etkisi  

Meyve 

türü 

Organik olarak üretilen meyvenin niteliği Kaynak 

Çilek 

Daha yüksek antosiyanin ve askorbik asit kapsamı Camargo ve ark. (2011), Olsson 

ve ark. (2006) 

Daha az fenolik bileşik ve askorbik asit kapsamı, 

antioksidan aktivitesi 

Asami ve ark. (2003), Camargo 

ve ark. (2011), Kahu ve ark. 

(2010) 

Elma 

Daha yüksek polifenol kapsamı Weibel ve ark. (2000) 

Konvansiyonel ürüne benzer polifenol, suda 

çözünür kuru madde ve organik asit kapsamı 
Peck ve ark. (2009) 

Daha yüksek polifenol kapsamı, daha yüksek 

tüketici tercihi, konvansiyonel ürüne benzer 

antioksidan kapasitesi  

Bogs ve ark. (2012) 

Daha yüksek antosiyanin ve suda çözünebilir kuru 

madde kapsamı, daha yüksek meyve eti sertliği 
Amarante ve ark. (2015) 

Kivi 

Daha yüksek askorbik asit ve toplam fenolik 

kapsamı 
Amodio ve ark. (2007) 

Daha yüksek askorbik asit, lutein ve β-karoten 

kapsamı 
D’evoli ve ark. (2013) 

Maviyemiş 
Daha yüksek toplam fenolik, antosiyanin kapsamı 

ve antioksidan kapasitesi 
Wang ve ark. (2008) 

Portakal Daha yüksek askorbik asit kapsamı Masamba ve Nguyen (2008) 

Şeftali Daha yüksek polifenol kapsamı Carbonaro ve ark. (2002) 

Kaki 
Daha yüksek β-karoten, daha az dehidroaskorbik 

asit kapsamı 
Cardoso ve ark. (2011) 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Gelecekte daha da yaygınlaşacağına inanılan organik meyve yetiştiriciliğinde, 

ülkemizde çiftlikten çatala organik zincirinin sağlanması için derim sonrası dönemde kalite 

korunumu için alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken derim sonrası işlemlerin 

organik ürün konseptine uygun olarak yönetmeliklerimizde detaylandırılması zorunludur. Bu 

bağlamda söz konusu üretim dalında var olan uygulamalara yeni alternatiflerin geliştirilmesi 

de önemlidir. Diğer yandan organik olarak üretilen meyvelerin insan sağlığına yararlı 

bileşikler yönü ile konvansiyonel tekniklerle üretilenlere göre çok büyük bir üstünlük 

taşımadığını ortaya koyan çalışmalar da göz önüne alınarak, meyve yetiştiriciliğinde organik 
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teknikler ya da iyi tarım uygulamalarının mı tercih edilmesi gerektiği ayrı bir tartışma 

konusunu oluşturur.  
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UŞAK İLİ TARLA BİTKİLERİ YETİŞİRİCİLİĞİ VE ORGANİK TARIM 

POTANSİYELİ 

 
Nurdoğan TOPAL

1
 Bahadır DEMİREL

2
 

1
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Dünyada artan nüfus ile birlikte gıda pazarı da giderek büyümektedir. Gıda temininin yanı sıra nitelikli 

gıda temininin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bununla ilişkili olarak nitelikli gıda eldesi için iyi tarım 

uygulamalarından biri olan organik tarım ve organik tarımdan elde edilen ürünlerin pazar hacmi genişlemektedir. 

Ülkemiz, organik üretim için uygun ekoloji ve üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen küresel pazarda 

gerilerde yer almaktadır. Bu nedenle ülkemiz ve Uşak ilinin de organik tarım potansiyelinin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar oldukça önemlidir. Bu derlemede, Uşak ilinin mevcut tarımsal yapısını, organik tarım 

üretimini ve potansiyelini ortaya koyarak konuyla ilgili çalışmalara zemin oluşturmak hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, Uşak, Tarla Bitkileri. 

FIELD CROPS CULTIVATION AND ORGANIC FARMING 

POTENTIAL OF UŞAK PROVINCE 

 
Abstract 

Food market is growing together with the growing population in the world. The importance of quality 

food supply is increasing day by day as well as food available. Associated with as one of the good agricultural 

practices related to obtaining quality agricultural and food is expanding organic market volume of products 

obtained from organic farming. Our country, despite its potential for organic production according to ecological 

and production are located back in the global market. For this reason, determination potential of organic 

agriculture is very important for our country and Uşak province for further studies. In this review aimed to 

current agricultural structure, current potential of organic farming and production for Uşak province and it aimed 

to create a basis for the study. 

Key Words: Organic farming, Uşak, Field Crops. 

 

ORGANİK TARIM NEDİR? 

Organik tarımın birden fazla tanımı yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir;  

Organik tarım, sürdürülebilir tarım sistemlerine bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak, 

organik tarımın tarlada ürünlerin üretimden pazarlamasına kadar geçen süreçte kendine özgü 

prensip ve uygulamaları bulunmaktadır (Demiryürek, 2012). 

Organik Tarım, kırılgan topraklarımızı koruyan, biyoçeşitliliği ve gıdanın besin 

kalitesini artıran, hayvan refahı yüksek standartlarını sağlayan ve de kırsal alanlarda istihdam 

artışı sağlayan aynı zamanda, sera gazı emisyonlarını ve fosil yakıt enerjisi kullanımını 

azaltan, besin ve pestisit kirliliğini düşüren ve gıda zincirine giren zararlı pestisit kalıntıları 

durduran bir tarım sistemidir (Anonymous, 2009). 

FAO (Food and Agriculture Organization)’a göre organik tarım sentetik gübre ve 

ilaçların kullanılmadığı bir tarımsal metot olarak bilinmektedir.  

Organik tarım pestisitlerin, sentetik gübrelerin, genetiği değiştirilmiş organizmaların, 

antibiyotiklerin ve büyüme hormonlarının kullanılmadığı bir bitkisel ve hayvansal üretim 

yöntemidir (Martin, 2009). 

Turhan (2005)’ın Rehber ve Turhan (2001)’dan bildirdiğine göre organik tarımı 

ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya 

yönelik insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle sentetik 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAAahUKEwj5hN6ulfnHAhXDBiwKHYlVBzY&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&bvm=bv.102537793,d.bGg
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kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanılmasının yerine organik ve yeşil gübreleme, münavebe, 

toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı 

tavsiye eden ve üretimde miktar artısını değil ürünün kalitesinin yükselmesini ilke edinen bir 

üretim seklidir olarak tanımlamıştır.  

 

DÜNYAYA ORGANİK BAKIŞ 

FIBL-IFOAM’ın 2013 yılından günümüze dünya çapında 170 ülkeden edindiği 

istatistiki değerlere göre organik tarımın yapıldığı toplam alanın 43,1 milyon hektar olduğu, 

17,3 milyon ha ile Australya (%40) ilk sırada yer alır iken 11,5 milyon ha ile Avrupa (%27) 

ikinci sırada yer almaktadır. Latin Amerika (%15) 6,6 milyon ha, Asya (%8) 3,4 milyon ha, 

Kuzey Amerika (%7) 3 milyon ha ve Afrika (%3) 1,2 milyon ha ile sırası ile yer almaktadır. 

Ülkeler bazında irdelendiğinde ise organik tarım alanları bakımından sırası ile Avustralya 

17,2 milyon ha ile ilk sırada yer alır iken Arjantin 3,2 milyon ha ile ikinci ve 2,2 milyon 

hektar ile A. B. D.  üçüncü sırada yer almaktadır.  

Küresel organik gıda pazarı 2013 verilerine göre 72 milyar Dolara ulaşmıştır. Son on 

yılda organik ürün pazar hacmi sağlıklı bir şekilde artış göstermiştir ve göstergeler bu artışın 

önümüzdeki yıllarda da devam edeceği yönündedir. Avustralya, Asya, Latin Amerika ve 

Afrika’nın üretim değerlerinin yüksek olmasına rağmen küresel satışların %90 kadarını 

Avrupa ve A. B. D gerçekleştirmektedir. 2013 yılında 24,3 milyar Dolar pazar hacmi ile A. B. 

D. İlk sırada yer almakta bunu da 7,6 milyar Avro ile Almanya ve 4,4 milyar Avro ile Fransa 

izlemektedir. 2013 yılı verilerine göre Türkiye 461,396 ha ile ülkeler arasında 19. sırada yer 

almaktadır. Mevcut tarımsal üretim alanlarının organik üretim alanları payı sıralamasında 

Falkland adaları %36 ile ilk sırada yer almış bunu sırası ile %31 ile Lihtenştayn ve %19,5 ile 

Avusturya ülkeleri takip etmiştir. Ülkemiz ise bu sıralamada %1,9 ile 44. sırada 

bulunmaktadır. Doğadan organik ürün toplamada ise dünyada 0,96 milyon ha ile 9. Sırada yer 

almaktayız. Bu bağlamda Finlandiya 9 milyon ha ile ilk sırada bulunmaktadır       

(Anonymous, 2015).  

1970’li yıllardan sonra Dünya’da organik tarımın gelişim sürecine baktığımızda              

(Anonim, 2015a);  

 1972 yılında Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonunun (IFOAM) 

kurulması,  

 1973 yılında Organik Tarım Araştırma Enstitüsünün (FIBL) kurulması,  

 1980 ve sonrası organik tarım pazarının hızla gelişmesi ve talep baskısı,  

 1985 yılında Avrupa’da Fransa’da ilk yasal düzenlemenin yapılması,  

 1990’lı yıllarda AB Ülkelerinde çevreye uyumlu tarım politikalarının desteklenmeye 

başlaması, organik ürün pazarının hızla büyümesi,  

 1991 Yılında 2092/91 AB Konsey Tüzüğünün yürürlüğe girmesi ve 1999 yılında 

tüzüğe hayvancılığın da dâhil edilmesi,  

 1992 yılında AB’ye organik ürün ihraç edecek ülkelerin uyacakları mevzuatın 

yayımlanması,  

 2000 Yılında Japonya’da Tarım Bakanlığı tarafından organik bitkisel ürünler için JAS 

standardının yayımlanası,  
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 2001 yılında ABD Tarım Bakanlığı Tarafından NOP standardının yayımlanması 

(2000’de yayımlandı),  

 Dünyadaki gelişmeler ışığında Avrupa Birliğinde 834/2007 Organik Üretim ve 

Etiketleme İle İlgili Konsey Tüzüğü’nün 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmesi,  

 889/2008 Konsey Tüzüğünün Uygulanması Konusundaki Kuralların 1 Ocak 2009 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi. 

 

TÜRKİYE’YE ORGANİK BAKIŞ 

Türkiye’de organik tarımsal üretime 1984-1985 yıllarında Avrupa’da faaliyet gösteren 

yabancı firmalardan gelen talep doğrultusunda başlanmıştır. 1994 yılındaki yasal 

düzenlemeden sonra bu alanda hızlı bir gelişme kaydedilmiştir (Özbilge, 2007). 

1985 yılında Ege Bölgesi’nde 8 çeşitte ve Türkiye’nin önemli geleneksel ihraç 

ürünlerinden olan kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ile başlayan organik tarımsal üretim, 

daha sonraki yıllarda fındık, pamuk gibi ürünlerle diğer bölgelere de yayılmış (Ataseven ve 

Aksoy, 2000) ve 2014 yılı verilerine göre 208 çeşit ürüne kadar çıkmıştır (Anonim, 2015). 

2002 yılında 150 ürün adedi, 12,428 çifti, 89,827 ha toplam üretim alanı (Yetiştiricilik 

yapılan alan + Doğal toplama alanları) ve 310,125 ton üretim var iken 2014 yılında bu 

değerler 208 ürün adedi, 71,472 çiftçi, 842,216 ha toplam üretim alanı ve 1,642,235 ton 

üretime çıkmıştır (Anonim, 2015b). 

2013 yılı Tarım Bakanlığı verilerine göre ürün ve işlenmiş gıda olarak 24 bin 400 ton 

organik ürün ithal edilirken 10 bin 495 ton ürün ve işlenmiş gıda olarak ihraç edilmiştir. 2014 

Yılı ihraç edilen tarla bitkilerinden bazıları aşağıdaki Çizelge 1’de yer almaktadır (Anonim, 

2015b). 

 

Çizelge 1. 2014 yılı İhraç Edilen Organik Tarla Bitkileri Ürünlerinden Bazıları 

Organik Ürün Gurubu İhracatı 
İhraç Edilen 

Ülke  

Miktar 

(kg) 

   

Nohut (Garbanzos)-Diğer (A) Boyu 

(9 mm Ve Üstü) 
Danimarka 2.376 

Nohut (Garbanzos)-Diğer (A) Boyu 

(9 mm Ve Üstü) 
Hollanda 22.000 

Nohut(Garbanzos)-Diğer (A) Boyu 

(9 mm Ve Üstü) 
Japonya 11.250 

Nohut (Garbanzos)-Diğer (A) Boyu 

(9 mm Ve Üstü) 
Tayvan 2.475 

Nohut (Garbanzos)-Diğer (A) Boyu 

(9 mm Ve Üstü) 
İsviçre 11.000 

Nohut (Garbanzos)-Diğer (B) Boyu 

(8 mm. Ve Üstü) 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
576 

Nohut(Garbanzos)-Diğer (B) Boyu 

(8 mm. Ve Üstü) 
Japonya 3.000 
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Nohut (Garbanzos)-Diğer (C) Boyu 

(7 mm Ve Üstü) 
Almanya 5.000 

Nohut (Garbanzos)-Diğer (C) Boyu 

(7 mm Ve Üstü) 
Yeni Zelanda 4.000 

Yeşil Mercimek (Tohumluk 

Olmayan) 6.5/7 mm. 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
576 

Yeşil Mercimek (Tohumluk 

Olmayan) 6.5/7 mm. 
Hollanda 65.925 

Yeşil Mercimek (Tohumluk 

Olmayan) 6.5/7 mm. 
Japonya 1.000 

Yeşil Mercimek (Tohumluk 

Olmayan) 4/4.5 mm. 
Almanya 1.500 

Yeşil Mercimek (Tohumluk 

Olmayan) 4/4.5 mm. 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
564 

Yeşil Mercimek (Tohumluk 

Olmayan) 4/4.5 mm. 

 

Japonya 

 

1.250 

Kırmızı Mercimek (Kabuklu 

Tohumluk Olmayan) 
Almanya 35.500 

Kırmızı Mercimek (Kabuklu 

Tohumluk Olmayan) 
Danimarka 1.086 

Kırmızı Mercimek (Kabuklu 

Tohumluk Olmayan) 
Yeni Zelanda 6.000 

Kırmızı Mercimek (Kabuklu 

Tohumluk Olmayan) 
İsviçre 80.000 

Kırmızı Mercimek (Kabuksuz 

Tohumluk Olmayan) 1+1 
Almanya 40.000 

Kırmızı Mercimek (Kabuksuz 

Tohumluk Olmayan) 1+1 
Japonya 2.000 

Kırmızı Mercimek (Kabuksuz 

Tohumluk Olmayan) 2+2 
Almanya 1.000 

Mercimek - Diğerleri Avustralya 2.000 

Mercimek - Diğerleri 
Birleşik Arap 

Emirlikleri 
1.146 

Mercimek - Diğerleri Danimarka 1.326 

Mercimek - Diğerleri Hollanda 44.000 

Mercimek - Diğerleri Japonya 3.750 

Mercimek - Diğerleri İsviçre 42.000 

Diğer Mercimekler (Sarı İç 

Mercimek vb.) 
Almanya 12.500 

Diğer Mercimekler (Sarı İç 

Mercimek vb.) 
Hollanda 22.000 
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UŞAĞA ORGANİK BAKIŞ 

Toplam yüz ölçümü 5,341,000 da olan Uşak İli 2,313,571 da tarımsal alan ile mevcut 

il yüz ölçümünün yaklaşık %44’ünü tarıma ayırmış bir ilimizdir. İlimizdeki tarımsal alanın 

2,145,413 da’lık alanında 44,280 ton Tarla Bitkileri yetiştiriciliği, 86,067 da alanda 64,788 

ton meyve ve 71,919 da alanda 17,713 ton sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirilen tarla 

bitkileri ürünlerinden 198 bin ton ile Arpa ilk sırada yer almaktadır. Sırası ile Buğday        

(167 bin ton), Şeker Pancarı (63 bin ton), Patates (10 bin ton) ve Nohut (26 bin ton) yer 

almaktadır (Anonim, 2015c). İlimiz aynı zamanda 2013 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 

Müdürlüğünce yayınlanan 2013 Yılı Haşhaş Sektörü Raporuna göre haşhaş yetiştirme izni 

olan 13 ilden birisi olma özelliğini de taşımaktadır (Anonim, 2014).  

Organik tarım açısından değerlendirildiğinde ilimizin toplam organik tarım alanı 2014 

yılı il Uşak Tarım İl Müdürlüğünün verilerine göre yaklaşık 4,217 da’dır. İlçeler bazında 

3,425 da ile Eşme, 738 da ile Merkez, 34 da ile Ulubey ve 20 da ile Banaz ilçeleri 

sıralanmaktadır. Tarla bitkilerinde organik olarak yetiştirilen ürünler 46,3 ton ile Arpa, 40,4 

ton ile Buğday, 34,20 ton ile Haşhaş, 61,7 ton ile Tütün ve 0,7 ton ile Yonca’dır. 

 

SONUÇ 

Demiryürek ve ark. (2013) yapmış oldukları çalışmada illerin tarımsal girdileri 

belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre gübre kullanımı açısından 12,4 kg/ha ile Hakkâri en az 

kullanıma sahip, 1884,44 kg/ha ile Rize en fazla kullanıma sahip il olmuştur. İlaç 

kullanımında ise 0,003 kg/ha ile Ardahan ili en az kullanıma sahip il olur iken en fazla 

kullanımı 19,91 kg/ha ile Artvin ili en çok ilaç kullanan il olmuştur. Uşak ili gübre kullanımı 

açısından 58. sırada (450 kg/ha), ilaç kullanımı açısından da 59. sırada (1,89 kg/da) yer 

almaktadır.  

Bu bağlamda Uşak değerlendirildiğinde organik tarım potansiyeli olan ve tarımsal 

kirliliğin az olduğu iller bazında 22. sırada olan bir ildir. Tarımsal kirlenmenin az olduğu ilk 

20 il değerlendirildiğinde Uşak ili demir yolu, kara ve hava yolu avantajları yanı sıra ticaret 

yapılan İzmir limanına olan yakınlığı organik tarım ürünlerinin iç ve dış piyasaya 

pazarlanmasında avantaj sağlamaktadır.  

Sonuç olarak mevcut potansiyelin hayata geçirilmesi için Uşak ilinde organik tarıma 

aday yeni alanlar belirlenmeli, organik ürün çeşitliliği arttırılmalı ve yeni sulama projeleri 

hayata geçirilmelidir. Ayrıca organik tarım ile ilgili çiftçiler yönlendirilmeli ve kooperatifçilik 

yaygınlaştırılmalıdır. 
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FARKLI KAYNAKLARDAN TEMİN EDİLEN ORGANİK 

TOHUMLARIN TOHUM KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ 
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Özet 

Bu araştırma organik tarım yapan üreticilerden temin edilen 2013 ve 2014 yılına ait tohumların 

kalitelerini belirlemek amacıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tohum Bilimi 

Laboratuvarında ve İklimlendirme Odasında 2015 yılında yapılmıştır.  

Tohum kalitesini belirlemek amacıyla 9 farklı sebze türünde 1000 tohum ağırlığı, çimlenme ve çıkış 

oranı, çimlenme ve çıkış hızı ile normal-anormal fide oranı belirlenmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda fasulye, hıyar, kabak, lahana ve kavunun adi depo koşullarında muhafaza 

edilen 2 yıllık tohumlarında tohum kalitesi yönünden belirgin bir farklılık görülmemiş, buna karşılık domates, 

maydanoz, biber ve soğanda ise belirgin bir düşüş olduğu ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Organik tohum, çimlenme, tohum kalitesi  

DETERMİNATION OF SEED QUALITY OF ORGANIC SEEDS  

SUPPLIED FROM DIFFERENT SOURCES 

 
Abstract 

This research has been conducted to determine quality of organic seeds, supplied from different organic 

farmers in Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Seed Science Laboratory conditions in 2015.  

In order to determine the quality of seed; 1000 seed weight, germination and emergence rate, 

germination and emergence speed with normal-abnormal seedling rate have been determined in 9 different 

vegetable specıes.  

As a result of research, there was no significant differences in terms of seed quality in biennial seed 

stored in ordinary storage conditions of bean, cucumber, cabbage and melon; in return there is a significant 

decrease for tomatoes, parsley, pepper and onion.  

Key Words: Organic seed, germination, seed quality 

1. GİRİŞ 

Organik tarım, standartlarla belirli girdilerin kullanımına izin verilen, kaybolan 

biyolojik denge, biyoçeşitlilik, toprak verimliliğini geri kazandırmak ve korumak, 

sürdürülebilir bir agro-ekosistemi, güvenli gıda, iyi beslenme, hayvan refahı ve sosyal adaleti 

hedefleyen üretiminden tüketimine kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir üretim 

sistemidir. 

Dünyada 1970‘li yıllardan sonra organik tarım hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. 

Organik tarımın gelişmesine paralel olarak organik girdilere olan talep artmıştır. Bugünkü 

koşullarda Dünya’da 170 ülkede 43 milyon hektar organik yetiştiricilik, 35 milyon hektar 

doğadan toplama olmak üzere 78 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Bu alan 

dünyada tarım yapılan alanın ancak %0.98’i kadardır. Dünyada organik tarım yapılan 78 

milyon hektar alanın, 305.342 ha. alanında organik sebze üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde 

ise 883.118 hektar alanda organik tarım yapılmakta olup bu alanın 2.323 hektarında sebze 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014). 

Ülkemizde organik tarımın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler 889/2008 AB 

Tüzüğüne uygun olarak yapılmaktadır. İlk kez 1994 yılında yürürlüğe giren Yönetmelikle 

mailto:sevinc.saygili@
mailto:Bölümü-ANKARAyanmaz@agri.ankara.edu.tr
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başlayan uygulamalar 2004 yılında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’nun çıkması ile daha 

düzenli bir hale gelmiştir. Buna göre organik tarımda kullanılan girdilerin organik kökenli ve 

mevzuata uygun olarak üretilmiş olması koşulu aranmaktadır. 2002 yılından itibaren bitkisel 

üretimde kullanılan tohumların organik olması koşulu getirilmiştir (Anonim, 2002). Mevcut 

yönetmeliğe göre organik tarımda kullanılan tohumun genetik olarak yapısı değiştirilmemiş 

(GDO olmayan), yapay pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş ve bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olması gerekmektedir. 

Dünya ve Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yeterli organik tohumun 

bulunamaması durumunda organik tarımda yapılan yasal düzenlemelerle organik üretimde bir 

kereye mahsus olmak üzere geçiş sürecindeki üretim biriminden alınmış tohum kullanımına 

izin verilmektedir. Geçiş dönemi tohumunun olmadığı durumda ise konvansiyonel tohum 

kullanılabilmektedir. 

Ülkemizde organik sebze tohumu üretimine alt yapı hazırlamak üzere ilk çalışmalar 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 2005 yılında başlatılmıştır. Atatürk 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde 13 sebze türünün tohumu üretilmektedir. Domateste 

sofralık ve sanayilik olmak üzere 2 çeşit, patlıcan, lahana, bamya ve karpuzda 2’şer, diğer 

türlerde ise tek çeşit tohum üretimi yapılmaktadır. Organik tohum üretimi 3.876 kg’dır. Bu 

rakamların dışında organik sebze tohumu üretimine ait resmi bir rakam bulunmamaktadır. 

Ayrıca özel firmaların web sitelerinde organik tohum satışıyla ilgili ilanların bulunduğu 

görülmekle birlikte bu şirketlerin ülke içinde organik tohum satabilmeleri için ithal edilen 

tohumların ülke mevzuatına göre resertifikasyon işlemine tabi tutulması gerekmektedir 

(Beşirli ve Sönmez, 2013; Yanmaz ve ark., 2014).  

Organik tohum temininde yaşanan sıkıntıya rağmen organik üretim alanları yıldan yıla 

artış göstermektedir. Organik tarım yapılan bazı ülkelerde organik bitkisel üretim yapacak 

üreticilerin tohuma ulaşmalarını sağlamak amacıyla web sayfalarında organik tohum üreten 

firmaların iletişim bilgileri ile tohum tür ve çeşitleri duyurulmaktadır. Amerika’da AOSLA 

(Resmi Tohum Sertifika Acentaları Birliği) ve (AB Ülkelerine ait 

veritabanı(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on production/seeds-

database/index_en.htm) buna örnek olarak verilebilir. Avrupa ülkelerinde organik tarla 

tohumlarının yeterli miktarda olduğu, sebze tohumları üretiminin önemli bir kısmının ise 

Hollanda tarafından karşılandığı belirtilmektedir (Gaile, 2005).  

Ülkemizde organik tarım faaliyeti yapan üreticiler tohumunu kendi ürettiği tohumdan, 

tohum takası yoluyla, tohum üreticisi kuruluşlardan veya yurtdışından tohum getirerek 

sağlamaktadır (Yanmaz ve ark., 2014). Ülkemizde organik tarımla ilgili faaliyet gösteren 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Tohum Takas Ağı adı altında 

internet ortamında bir veritabanı kurulmuştur. Bu ağa üye olan organik tohum üreticilerinin 

aralarında yerel tohum değiş tokuşu yapmaları mümkün olmaktadır. Bu ağ aracılığıyla bir 

yandan organik yerel tohumların değiş tokuşu yapılabildiği gibi yerel çeşitlerin kaybolmadan 

kayıt altına alınması da sağlanabilmektedir.  

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nce 2013 yılında toplam 26 

üretici/çiftçiden 18 türde 169 çeşit yerel tohumun toplandığı ve kayıt altına alındığı 

bildirilmektedir (Anonim, 2014). Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin (TOTEM) bu 18 türde 33 çeşitte yaptığı araştırmada tohumların % 

37’sinin CMV ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir (Yanmaz ve ark., 2014). Bu sonuçlar da 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on%20production/seeds-database/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on%20production/seeds-database/index_en.htm
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yerel çeşitlerin takasında tohumlardaki hastalık kontrolünün mutlaka yapılması ve hastalıksız 

tohumların ağ içinde dolaşmasına izin verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Organik tohumla ilgili sorunlar sadece üretimin yetersizliğinden 

kaynaklanmamaktadır. Henüz organik tarım kurallarında iyi performans gösteren 

çeşitlerimizin olmaması, üretilen tohumların genetik saflığının ve tohum kalitesinin düşük 

oluşu ile birlikte hastalık ve zararlılarla bulaşıklık durumu da önemli sorunlar arasında yer 

almaktadır. Bu araştırma, organik tarım yapan üreticilerden toplanan tohumların kalite 

özelliklerini belirlemek ve tohum kalitesi sorununu gündeme getirmek amacıyla 

planlanmıştır. 

 

 2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma 2015 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Tohum Bilimi Laboratuvarında ve İklimlendirme Odasında yapılmıştır. Denemede kullanılan 

tohumlar organik üretim yapan üreticilerden temin edilmiştir. Bu amaçla 2013 ve 2014 

yıllarına ait 9 türde 38 tohum örneği temin edilebilmiştir. Tohumlar Erzincan, İzmir, Kırşehir, 

Bursa, Samsun ve Ankara illerindeki organik sebze üreticilerinden alınmıştır.   

Tohumlarda tohum kalitesini belirlemek amacıyla 1000 Tohum Ağırlığı (her bir 

örnekten 100 ‘er tohumun tartılması ile), Çimlendirme oranı ve hızı (Çimlendirme testi ISTA, 

2015) kuralları esas alınarak % 0,2’lik Pomarsol’le ıslatılan kȃğıt arasında,  tohum sayısının 

yeterli olmaması nedeniyle 50X4 tohum örneğinde yapılmıştır), Anormal-normal Çimlenme ve 

Fide Oranı (Çimlendirme ve çıkış testlerinin testlerinin son sayım gününde çimlenen 

tohumlarda ve fidelerde anormal çimlenen ve gelişen tohum ve fide sayımı ISTA kurallarına 

göre değerlendirilmiştir). Çıkış oranı ve hızı (ISTA, (2015) kurallarına göre, 2+1 oranında torf 

ve perlit karışımı konulmuş viyollerde iklim odası koşullarında belirlenmiştir). Tohum ekimi 

yapılan viyoller iklimlendirme odasına ve dolabına koyulmuştur.  

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Farklı illerdeki organik tarım yapan üreticilerden temin edilen hıyar, kabak, kavun, 

domates, biber, fasulye, lahana, maydanoz ve soğan tohumlarında belirlenen tohum kalite 

kriterleri türlere göre ayrı ayrı verilmiştir. 

 

3.1 Hıyar 

Hıyar tohumlarında belirlenen kalite parametreleri ile ilgili sonuçlar incelendiğinde 

(Çizelge 1)’de, hıyar tohumlarında 2013 ve 2014 yılına ait çimlenme ve çıkış hızı değerleri 

yönünden belirgin bir fark olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte en yüksek çimlenme ve 

çıkış oranı (% 100 ve % 99) 2014 yılına ait 3 nolu materyalden elde edilmiştir.  

 

Çizelge 1.  Hıyar tohumlarında kalite kriterlerin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

Ç H 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

Çş H 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 

 

1 28,1 99 1,1 2 97 96 4,1 1 96 

2 32,6 79 2,1 3 77 79 4,5 1 79 

2014 

 

3 33,9 100 1,0 0 100 99 5,4 0 99 

4 29,8 98 1,3 2 96 98 4,4 1 97 
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3.2 Kabak  

Kabak tohumlarının 1000 tohum ağırlığı üzerinde yıl faktörü etkili olmuş, taze ve bir 

sene önceki tohumlar arasında 2 kattan fazla fark olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2). Bununla 

birlikte çıkış oranı ve hızında farklılık görülmemesine rağmen, çimlenme ve çıkış oranının 

daha düşük olduğu görülmektedir.   

 

Çizelge 2. Kabak Tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

Ç H 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

Çş H 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 1 155,6 85 2,5 4 81 85 4,7 1 85 

 

2014 

2 336,6 100 1,9 1 99 98 4,5 1 97 

3 383,6 97 2,0 9 88 92 4,7 4 88 

 

3.3 Kavun 

Kavun tohumlarında kalite kriterleri üzerinde yılların bir etkisinin olmadığı 

görülmektedir (Çizelge 3).  Bununla birlikte normal fide oranlarında düşme olduğu dikkat 

çekmektedir. 

 

Çizelge 3. Kavun tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 
1 46,8 88 2,1 0 88 86 4,3 2 84 

2 62,4 88 2,0 1 87 84 4,9 4 80 

2014 3 50,0 96 2,0 2 94 91 4,7 1 90 

 

3.4 Domates 

Domates tohumlarında 1000 tohum ağırlığı yönünden 2,8 g olarak en düşük 2013 

yılına ait 3 nolu materyalde görülmekle birlikte diğer örnekler arasında belirgin bir fark 

görülmemiştir. 2013 yılı tohumlarının kalite değerleri 2014 yılı tohumlarınınkine göre düşük 

çıkmıştır (Çizelge 4).  

 

Çizelge 4. Domates tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

Ü Y M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

 

2013 

1 3,5 49 4,4 12 37 29 7,4 0 29 

2 3,4 23 4,8 10 13 19 7,9 0 29 

3 2,8 66 6,0 0 66 26 7,4 0 26 

2014 
4 3,5 100 3,2 1 99 99 5,4 0 99 

5 3,5 92 3,3 2 90 95 5,2 3 92 

 

3.5 Biber 

Biber tohumlarında 2013 ve 2014 yılına ait 1000 tohum ağırlığı 3,5 g ile 7,7 g arasında 

değişmektedir. 2014 yılı tohumlarının çimlenme ve çıkış oranları arasında doğrusal bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Biberde en yüksek anormal çimlenme ve çıkış oranı iki yılda da 6 
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olarak görülmektedir. 2013 yılı tohumlarının canlılığında problem olduğu görülmektedir 

(Çizelge 5). 

  

Çizelge 5. Biber tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 

1 5,3 49 4,54 4 46 0 0 0 0 

2 3,5 6 0 6 0 0 0 0 0 

3 4,7 2 0 0 2 0 0 0 0 

2014 

4 4,8 98 3,7 2 97 92 8,5 6 87 

5 6,7 78 6,8 6 73 54 12,0 4 50 

6 5,2 97 3,6 5 93 95 7,6 0 95 

7 7,7 83 7,6 3 80 76 10,1 2 74 

 

3.6 Fasulye 

Fasulye tohumlarında kalite değişimi 7 örnekte değerlendirilmiş olup fasulye 

tohumlarının 1000 tohum ağırlığındaki değişim çeşit özelliğinden kaynaklanmaktadır.. 2013 

yılına ait 2 nolu materyalin 1000 tohum ağırlığı en düşük bulunmuş olup canlılığında da 

problem olduğu tespit edilmiştir. Diğer materyallerin çimlenme ve çıkış oranlarında belirgin 

bir fark görülmemiştir. Anormal çimlenme ve çıkış oranları 1 ile 6 arasında değişmektedir 

(Çizelge 6). 

  

Çizelge 6. Fasulye tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 

1 588,5 92 4,4 6 86 91 7,2 1 90 

2 393,4 0 0 0 0 8 9,0 0 8 

3 407,9 93 2,7 6 87 93 6,4 4 89 

4 655,2 83 3,0 6 77 80 5,9 3 78 

2014 

5 496,5 94 1,9 3 91 92 5,4 3 90 

6 478,0 96 1,9 1 91 96 5,6 6 95 

7 583,5 99 2,7 2 98 95 6,7 0 95 

 

3.7 Lahana  

Lahanada 2013 ve 2014 yılına ait tohumların 1000 tohum ağırlığında bir fark 

bulunmamaktadır.  Çimlenme oranı 85 ile 99, çıkış oranı ise 78 ile 86 arasında değişmektedir. 

2013 yılına ait 1 nolu materyalde anormal çimlenme oranı 16’ya kadar çıkmıştır (Çizelge 7).  

 

Çizelge 7. Lahana tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 
1 3,2 85 3,7 16 69 78 5,5 3 76 

2 3,3 94 2,4 8 86 86 5,3 7 79 

2014 3 3,3 99 2,3 10 89 78 5,5 2 76 
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3.8 Soğan 

Soğan tohumlarının 1000 tohum ağırlığında belirgin bir fark bulunmamaktadır. 2013 

yılı tohumunun çimlenme oranında 2014 yılı tohumlarına göre yarı yarıya düşme olduğu 

görülmektedir. 2013 yılı tohumunun çıkış oranı 2014 yılı tohumlarınınkine göre üçte birine 

düşmüştür. 2013 yılı tohumunda çimlenme hızı düşmekle birlikte çıkış hızında bariz bir fark 

görülmemektedir. Anormal çimlenme oranı 8’e kadar çıkmıştır. (Çizelge 8).  

 

Çizelge 8. Soğan tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 1 3,4 37 4,3 6 31 18 8,7 3 15 

2014 
2 3,6 74 3,2 8 66 61 8,0 0 61 

3 3,8 84 3,7 2 82 71 8,2 1 71 

 

3.9 Maydanoz  

Maydanoz tohumlarının 1000 tohum ağırlığında belirgin bir fark bulunmamaktadır.  

2013 yılına ait 1 nolu materyalde çimlenme ve çıkış olmadığı görülmektedir. 2014 yılı 

tohumlarının ortalama çimlenme oranı ortalama çıkış oranından düşük çıkmıştır. Çimlenme 

ve çıkış testinde anormal değeri bulunmamaktadır ( Çizelge 9).  

 

Çizelge 9. Maydanoz tohumlarında kalite kriterlerinin değişimi. 

ÜY M. No 1000 

TA (g) 

ÇO 

(%) 

ÇH 

(gün) 

AÇO 

( %) 

NÇO 

(%) 

ÇşO 

(%) 

ÇşH 

(gün) 

AFO 

(%) 

NFO 

(%) 

2013 1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 
2 2,3 75 10,5 0 75 89 11,8 0 89 

3 2,2 68 12,1 0 68 73 14,1 0 73 

ÜY: Üretim Yılı, M. No: Materyal No, TA: Tohum Ağırlığı, ÇO: Çimlenme Oranı, ÇH: Çıkış Hızı, 

AÇO: Anormal Çimlenme Oranı, NÇO: Normal Çimlenme Oranı, ÇşO: Çıkış Oranı, ÇşH: Çıkış Hızı, 

AFO: Anormal Fide Oranı, NFO: Normal Fide Oranı. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİ 

Bu araştırma organik tarım yapan üreticilerden temin edilen 2013 ve 2014 yılına ait 

tohumların kalitelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tohumlar çimlenme ve çıkış 

testlerine tabi tutularak kalitelerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışma 

sonucunda fasulye, hıyar, kabak, lahana ve kavunun adi depo koşullarında muhafaza edilen 2 

yıllık tohumlarında tohum kalitesi yönünden belirgin bir farklılık görülmemiş, buna karşılık 

domates, maydanoz, biber ve soğanda ise belirgin bir düşüş olduğu ortaya konulmuştur. 

Çimlenme ve çıkış değerlerinin yüksek çıkması tohumun tarla şartlarındaki performansını ve 

tohumdan elde edilecek ürünün kalitesini göstermemektedir. 

Yapılan çalışmanın güvenirliği açısından iki yılın tohumları aynı üreticiden ve çeşitten 

yeterli miktarda temin edilmesi gerekirken bu konuda güçlük yaşanmıştır. Ayrıca üreticiler 

tohumların üretim yılını karıştırmış olabileceği hususu da göz önüne alındığında çalışmanın 

sonucunun ülkemizde organik tarım yapan üreticilere genelleme yapılamayacağı sonucuna 

varılmıştır. Bununla birlikte bu çalışma, yeterli çalışma olmayan tohumculuk konusunda 
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çalışacaklara yol gösterici olabilecektir. İleride organik tohum üretimi arttıkça kalite 

sorunlarını da çözecek araştırmalara gereksinim duyulacaktır.  
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Özet 

 Organik bitkisel üretimde 2002 yılından itibaren sertifikalandırılmış organik tohum kullanımı zorunlu 

hale getirilmiştir. Ülkemizde 1963 yılından bitki türlerinin çeşit tescili ve sertifikasyonu kanun ve 

yönetmeliklerle düzenlenmektedir.  

2008 yılına kadar ülkemizde organik tohum sertifikasyonu ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme 

olmamasına karşılık 2008 yılından sonra üretilen organik tohumlar 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

"Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre belgelenmesi durumunda 

organik tohumluk olarak pazarlanabilmektedir. 

Burada sunulan bildiride organik yöntemlerle üretilen sebze ve tarla bitkileri tohumlarının 

sertifikasyonunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verilerek, sertifikasyon sistemi ve uygulamada 

karşılaşılan sorunlar gündeme getirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Organik tohum, sertifikasyon, sebze tohumu, tarla bitkileri tohumu 

ORGANIC SEED CERTIFICATION IN TURKEY 

 
Abstract 

The use of certified organic seeds in organic crop production has been made mandatory since 2008. 

Registrations and Certification systems is governed by laws and regulations in our country since 1963. 

 Until 2008, our country doesn’t have any regulations regarding the provision as organic seed certification. 

Regulation on Principles and Implementation of Organic Farming issued in the Official Gazette No. 25841 and 

dated 25/10/2008. After implementation the organic seeds can be marketed as organic.  
In this report, it will be given information about how to seed certification of vegetables and field crops 

produced with organic methods, certification system and application problems will be discussed. 

Key words: Organic seed, certification, vegetable seed, field crops seed 

1. GİRİŞ 

 Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, toprak, su, bitki hayvan ve doğal kaynaklar 

kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da iyileştirilmesi, doğal alan ve 

kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, 

depolama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer 

işlemlerini kapsamaktadır (Anonim, 2010). Organik tarım günümüzde yasal düzenlemelerle 

tanımlanmış, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılan 

kayıt altına alınmış bir üretim sistemi olup gıda güvenliği ön plandadır. 

 Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, 

diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her 

geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Dolayısıyla organik bitkisel ve hayvansal üretim için 

gerekli organik girdilerin geliştirilmesi ve üretimi de önemli bir sektör haline gelmiştir. 

Organik tohum, bitkisel üretimin başlangıç materyali olduğu için üretimi ve üretiminin 

kontrolü de ayrı bir önem taşınmaktadır.  

Dünyada organik tarım 1900’lü yılların başından itibaren İngiltere, İsviçre ve 

Almanya’da küçük çaplı uygulamalarla başlamış, 1970’li yıllara kadar her ülke kendi ülkesine 

özgü koşullarda organik üretim yaparken, tüm dünyadaki organik tarım hareketlerini bir çatı 

altında toplamak, organik ürünlerin pazarlanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları 
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çözmek amacıyla gerekli standart ve yönetmelikleri hazırlamak, organik tarımla ilgili tüm 

gelişmeleri üyelerine ve çiftçilere aktarmak amacıyla 1972 yılında Uluslararası Organik 

Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) kurulmuş ve organik üretime standartlar gelmeye 

başlamıştır. Organik ürün çeşitliliğinin artması ile standartlarda zaman içinde değişiklikler 

yapılmış ve yapılmaktadır.  

Organik bitkisel üretimdeki en önemli girdilerden biri tohumdur ve üretimde organik 

tohum kullanılması 2001 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ancak organik bitkisel 

üretimde kullanılan tür sayısının fazla, geliştirilen çeşit sayısının az olması, üreticinin kendi 

tohumunu kendi üretmesi nedeniyle organik tohum üretimindeki gelişme yavaştır (Bonina ve 

Cantliffe, 2004). Bugün dünyada özellikle domates ve patateste organik tohum üretimi yaygın 

iken özellikle tohum üretimi için iki yıla ihtiyaç duyan lahana, havuç, soğan, ıspanak benzeri 

sebze türleri ile bazı süs bitkilerinde organik tohum üretimi ve pazarlaması yok denecek kadar 

azdır (Steven ve ark., 2004). 

Ülkemizdeki organik tarım çalışmaları 80’lerin ortasında başlamış olsa da 2004 

yılında çıkan “Organik Tarım Kanunu” ile üretimde ivme kazanılmıştır. Kanun çerçevesinde 

AB’ye uyumlu olarak yapılan yönetmelikler ile gerek üretim gerekse tohum üretimi yasal 

çerçevelere oturtulmuştur. Organik tarımda organik tohum kullanılma zorunluluğu 

bulunmasına rağmen, organik tohuma olan talebin yeterli olmaması, talep olsa bile üretimin 

bunu karşılayacak durumda olmaması tohum kullanma zorunluluğu ile ilgili kanuni 

düzenlemelerin askıya alınmasına neden olmuştur (Balkaya ve ark., 2014). Ancak gelecekteki 

talepler düşünülerek tohumla ilgili kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiği de bir gerçektir.  

Burada sunulan çalışmada, tohumluk kontrol ve sertifikasyon sistemi ile organik tarım 

ve tohum üretimi ilişkilendirilmeye çalışılarak ülkemizde yapılan uygulamaların gündeme 

taşınması düşünülmüştür.  

 

Ülkemizdeki Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi 

Ülkemizde tohumluklarla ilgili üretim, tescil, sertifikasyon, kontrol ve ticaret işlemleri 

1963 yılında yürürlüğe giren 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 

Hakkında Kanun ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklere göre yürütülmüş, bu süreçte ülkemiz 

1963 yılında ISTA (Uluslar Arası Tohum Test Birliği) üyesi olmuştur. 1968 yılından itibaren 

ülkemiz şekerpancarı, çayır mera yem bitkileri, hububat, yağlı tohumlar, mısır ve sorgumda, 

2007 yılında ise sebze türlerine ait tohumlukların sertifikasyonu bağlamında OECD 

Tohumluk Sertifikasyon Sistemine katılmıştır. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü 

halen ISTA tarafından çoğu sebze türü olmak üzere 124 bitki türünde akredite laboratuvar 

olarak kabul edilmiş durumdadır. 

43 sene boyunca kullanılan bu kanun, tohumculuk sektöründe ticari ve teknik alandaki 

gelişmeler, bilimsel çalışmalar ve teknolojideki ilerlemeler ile AB'ye uyum çalışmaları 

kapsamında 2006 tarihinde yeniden düzenlenerek 5553 Sayılı Tohumculuk Yasası, adı altında 

yenilenmiş ve Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği 18.01.2008 yılında 

yayımlanmıştır (Anonim, 2008). Bu kanuna göre tohumlukların sertifikasyon işlemlerinin 

yapılabilmesi için ıslah edilen, geliştirilen üstün nitelikli, verimli ve kaliteli çeşitlerin tescil 

edilmesi veya üretim izinli olması ve çeşit adının Resmi Gazete'de yayınlanarak Milli Çeşit 

Listesi’nde yayınlanması gerekir. Tescili yapılmış ve Resmi Gazete’de adı yayımlanmış olan 
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çeşitlere ait tohum üretimlerinin sertifikasyonu her üretim yılı için, tarla ve laboratuar 

kontrolleri yapıldıktan sonra sertifikalandırılmaktadır. 

Ülkemizde 2009-2014 yılları arasında Tohum Tescil ve Sertifikasyon Enstitüsü 

bünyesinde sertifikalandırılan tohum miktarı 2009 yılında 367 419.84 t iken, 2014 yılında 646 

988 tona çıkmıştır (Anonim, 2014). 

 

Ülkemizdeki Organik Tohum Sertifikasyonu 

Ülkemizde organik tarım üretiminde organik sertifikalı tohum kullanma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Organik bitkisel üretimde kullanılacak tohum ve diğer çoğaltma 

materyalinden organik tohumun piyasada bulunmaması halinde organik tarıma geçiş 

sürecindeki üretim biriminden alınmış tohum, bu da bulunmadığı takdirde endüstriyel olarak 

üretilmiş ancak ilaçlanmamış tohum kullanımına istisna kapsamında izin verilmektedir 

(Anonim, 2010). Organik tarımda kullanılabilecek tohum materyalinin genetik modifikasyona 

uğratılmamış olması ilk koşuldur. İkinci koşul ise organik tarım koşullarında organik olarak 

üretilmiş tohumdan çoğaltılması gerektiğidir. Organik tarımda üretim hem açık tozlanan 

çeşitler hem de hibrit çeşitler ile yapılabilmektedir. Her ne kadar tüketiciler eski yerel 

çeşitlere özel talep gösterseler de organik üretim sertifika koşullarını yerine getirerek üretilmiş 

hibrit çeşitlerin tohumlarının da organik sebze üretiminde kullanılması mümkündür (Erkan ve 

Duman, 2002).  

Ülkemizde organik tohum sertifikasyonu ile ilgili bir yönetmelik veya bu kapsamda 

yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bunda organik tohum üretiminin henüz çok düşük 

düzeyde olmasının ve üreticinin kendi tohumunu kendinin üretmesinin rolü bulunmaktadır. 

Bugünkü koşullarda organik tohum üretimi yapan tek bir kamu kuruluşu (Yalova Atatürk 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü) bulunmakta, özel şirketler ise organik tohum 

üretiminin zor olması ve henüz talebin yeterli olmaması nedeniyle üretim işine girmek yerine 

tohum ithali yoluna gidebilmektedir. Ancak ister ülkemizde üretilsin isterse yurt dışından 

getirilsin, üretimde kullanılan tohumların bir organik tohum sertifikasyon sisteminden 

geçirilerek piyasaya sürülmesi gerekmektedir.  

Türkiye’deki resmi kayıtlara göre organik tohum üretimi 11 sebze türünde yaklaşık 

717 kg kadardır (Anonim, 2015). Bitkisel üretimin 1 milyon t civarında olduğu 

düşünüldüğünde, üretimin yetersizliği daha açıkça görülmektedir. Ancak organik sebze 

üreticilerin çoğu standart çeşitler olmak kaydı ile kendi tohumluğunu kendi ürettiği de 

bilinmekte olup bu tohumlukların kaydı bulunmamaktadır. 

Gününüzde dünyadaki en büyük organik pazar ABD’dedir. Avrupa Birliğinde ise 

Almanya, Fransa ve İngiltere ön plana çıkmaktadır. Bu ülkeleri Japonya ve Avustralya 

izlemektedir (Demiryürek, 2011). Bugün dünya organik tarımında en büyük paya sahip 

ABD’de bile organik tohum üretimi tüketimin altında olduğu için gerek çeşit ve tür seçimi 

gerekse üretiminde çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır (Dillon ve Hubbard, 2011).  

Dünya’da organik tohum sertifikasyonu 2 aşamalı olarak yürütülmektedir. 

Ülkemizdeki organik tarım yönetmelikleri AB‘deki tohum sertifikasyonu ve organik tohum 

hakkında hazırlanan yönetmeliklerle uyumlu olacak şekilde düzenlenmektedir. Bu durumda 

Türkiye’de de organik tohum üretiminde hem mevcut tohum sertifikasyon yönetmeliği hem 

de organik tohum yönetmeliği dikkate alınmaktadır. Ülkemizde uygulamada olan Sebze 

Tohum ve Sertifikasyonu Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 4. bendinde “Bu yönetmelik 
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hükümlerine göre üretilip belgelendirilen tohumluklar, Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre belgelenmesi durumunda organik 

tohumluk olarak pazarlanabilir” şeklinde belirtilmiştir. Dolayısı ile tohumun organik tohum 

olarak pazarlanabilmesi için bu 2 koşulun yerine getirilmesi ve iki sertifika alınması 

gerekmektedir.  

 

2. SONUÇ 

Günümüzde insan ve çevre sağlığı bilinci artmakta ve bu bilinç ile beraberde organik 

ürünlere olan talep artmaktadır. Talebin karşılanabilmesi için üretimin artırılması, üretimin 

artırılabilmesi için de hem özel hem de kamu kuruluşlarının biran önce ıslah ve tohum üretim 

çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir. Ayrıca organik sertifikalı tohum kullanan üreticilere 

tohum üretimi için de özel teşviklerin verilmesi gerekmektedir. Organik tarımda üretime 

verilecek desteklerin yanında ucuz girdi desteği, kredi kolaylıkları, vergi indirimi ve benzeri 

mali desteklerin verilmesi de organik tohum üretiminin artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Organik tohum üretiminin desteklenmemesi durumunda, organik ürün üreticileri tohum 

gereksinmesini kendi karşıladığından organik üretim bugünkü çizgisinden ileriye 

gidemeyecek görünmektedir. Tohum gereksinmesini karşılamak amacıyla tohum ithali 

düşünülebilirse de, tohum üretici ve ithalatçılarının prosedürü fazla olması nedeniyle bu yola 

şu anki koşullarda pek rağbet etmeyecekleri görünmektedir.  
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Özet 

Bitkisel üretimde bol ve kaliteli ürün alabilmek için toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının son derece 

iyi durumda olması gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi gübrelemedir 

ve gübreleme denince ilk akla gelen husus kimyasal içeriğe sahip gübrelerdir. Ancak uygulanan bu gübrelerin bir 

kısmı bitkiler tarafında tüketilmekte, geriye kalan kısmı ise yer altı ve yüzey sularına karışarak insan, bitki ve 

hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Organik tarım yönetmeliğine göre insan sağlığına zararlı, kimyasal 

elementler içeren ve organik olmayan maddelerin tarımda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle organik 

tarımda toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirmek amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi de yeşil 

gübrelemedir. Gelişmelerinin belirli bir aşamasını tamamlayan, yeşil aksamı bol olan bitkilerin ya yetiştiği 

ortamda ya da bir başka ortamda yetiştirildikten sonra sürülerek toprağa karıştırılmasına yeşil gübreleme, yeşil 

gübreleme amaçlı kullanılan bitkilere ise yeşil gübre bitkileri denmektedir. Birçok bitki yeşil gübreleme 

amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak havanın azotundan yararlanarak köklerinde azot depolayan ve toprağın 

azotça zenginleşmesini sağlayan, kendisinden sonra ekilen bitkiye iyi bir ortam bırakan, hasıl verimi yüksek ve 

toprakta parçalanması hızlı olan bir çok baklagil yem bitkisi bu konuda büyük avantajlara sahiptir ve yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bu derlemede yeşil gübreleme hakkında bilgi verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, yeşil gübreleme, yem bitkileri, baklagiller 

GREEN MANURING IN ORGANIC AGRICULTURE 

 
Abstract 

Physical and chemical composition of the soil must be extremely well to obtain much and quality 

product in plant production. One of the most important agricultural activity is fertilizing which application for 

that purpose. Chemical fertilizer is considered first when the fertilizing is mentioned. But one part of that 

fertilizer is consumed by plants, remained is merged to underground and ground water and threaten human, plant 

and animal healty. According to organic agriculture regulations, to use of materials which are harmful for human 

healty, contain chemical elements and no-organic are absolutely prohibition. So, green manure is one of the best 

methods to rehabilitation of physical and chemical composition of soil in organic agriculture. Green manuring is 

the incorporation of plant material which have great biomass into the soil. The green manure can be grown in 

same field or brought outside. Many plants can be used as green manure crops. But, leguminous are most 

important group as green manure crops. Because legumes can absorb nitrogen from the air and release it into the 

soil, making it available for the next crop. Also, herbage yield of legumes is high and decomposation of plant 

parts is fast in the soil. So, legumes are use as green manure crop, extensively. In this review, informations are 

given about green manuring. 

Key Words: Organic agriculture, green manuring, forage crops, legumes 

1. GİRİŞ 

Tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre vd. kimyasalların olumsuz etkilerinin insan ve 

toplum sağlığı üzerindeki zararları gün geçtikçe artmaktadır. Ekolojik Tarım Sistemi, bu 

olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının 

hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik 

gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan bir sistem olarak ortaya 

çıkmıştır. FAO ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul 

edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey 

Avrupa dillerinde “Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da “Biyolojik Tarım”, 

İngilizce’de “Organik Tarım” Türkiye’de ise "Ekolojik veya Organik Tarım" eş anlamlı 

olarak kullanılmaktadır (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2006).  
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Organik tarım alanları dünyada her geçen gün artış göstermektedir. Bu artışın en hızlı 

olduğu ülkeler ise sırasıyla Arjantin, Türkiye ve İspanya’dır. 2009 yılı verilerine göre 

dünyada organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı 2008 yılına kıyasla %31 oranında artarak 1.8 

milyon çiftçiye ulaşmıştır. Üretim yapan toplam çiftçi sayısının %40’ı Asya kıtasında, %28’i 

Afrika ve %16’sı da Latin Amerika kıtasında bulunmaktadır. En yüksek çiftçi sayısına ise 

sırasıyla Hindistan, Uganda ve Meksika sahiptir (Kodaş ve Er, 2012). 

Organik tarımda en önemli konulardan birisi toprak verimliliğinin yönetimidir (Duyar, 

2014). Tarımda veriminin arttırılması için alınacak önlemlerin başında toprakların korunması 

ve verimliliklerinin attırılması gelmektedir. Bitki besin maddelerince fakir, fiziksel kimyasal 

ve biyolojik özellikleri kötü bir topraktan, diğer kültürel önlemlere ne ölçüde dikkat edilirse 

edilsin, elverişsiz toprak özellikleri düzeltilmedikçe iyi, bol ve devamlı ürün almanın imkânı 

yoktur (Karakurt, 2009). Doğal yollarla ya da tarımsal üretim sonucu toprakta meydana gelen 

bitki besin maddesi eksiklikleri gübreleme ile giderilir. Topraktaki eksik besin maddelerine 

göre, eksikliği gidermek ve verimliliği artırmak amacıyla yapılan işleme gübreleme denir 

(Kılıç ve Korkmaz, 2012). Ancak gübreleme denince öncelikle akla, bileşiminde azot, fosfor 

ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden birini veya birkaçını bir arada bulunduran ve 

ticaret amacı ile pazarlanan ticari kimyasal gübreler gelmektedir. Oysa ki organik tarım 

sisteminde doğal ve organik maddelerle gübreleme yapılma zorunluluğu olduğu için kimyasal 

gübre kullanımı yasaktır. Bu nedenle organik tarım sisteminde, toprağı organik madde içeriği 

bakımından zenginleştirerek fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirme, erozyonu 

engelleme ve toprak nemini korumanın yollarından birisi yeşil gübrelemedir (Duyar, 2014). 

 

YEŞİL GÜBRELEME NEDİR? 

Toprakta gerekli organik maddeyi sağlamak amacıyla yetiştirilen bitkilerin 

gelişmelerinin belli bir devresinde ve yeşil halde iken sürülerek, toprak altına geçirilmesine 

yeşil gübreleme denir. Yeşil gübre bitkisi olarak çok çeşitli bitkiler yetiştirilir. Baklagil 

bitkileri daima baklagillerden olmayan bitkilere tercih edilir. Bunlar en iyi yeşil gübre bitkileri 

olarak kabul edilmektedirler (Anonim, 2014). 

Öte yandan, yeşil gübreleme amacıyla kullanılan yeşil gübre bitkilerinin yalnız toprak 

üstünde gelişen organlarının toprak altına getirilmesi ile organik madde ilave edilmemekte; 

aynı zamanda köklerin oluşturduğu organik madde miktarı da büyük bir değere ulaşmaktadır. 

Bu bakımdan ot sorunu çekilen mevsimlerde, söz konusu yeşil gübre bitkilerinin otu için 

biçildikten sonra kalan kısmı toprağa karıştırılmak suretiyle de yeşil gübreleme 

yapılabilmektedir (Özyazıcı ve ark., 2009). 

Yeşil gübreleme uygulamasının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kaynaklar, Çin’de 

3000 yıl önce yeşil gübre bitkilerinin, özellikle baklagillerin ekilerek çiçeklenme öncesinde 

toprağa karıştırıldığını göstermektedir. Milattan önceki dönemlerde Roma ve Yunan 

çiftçilerinin verimsiz topraklar için yeşil gübreleme uygulaması yaptıkları bilinmektedir 

(Açıkgöz, 2001). 

 

YEŞİL GÜBRELEMENİN FAYDALARI 

Yeşil gübrelemenin en önemli avantajı toprağı organik madde ve bitki besin 

elementleri bakımından zenginleştirmesidir. Ayrıca toprağın biyolojik aktivitesini artırmakta 

ve toprağın bazı temel fiziksel özellikleri (yapı, gözenek hacmi ve dağılımı, infiltrasyon, su ve 
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ısı kapasitesi) üzerine iyileştirici etkide bulunmaktadır. Bir başka önemli faydası ise bitki 

gelişmesi yönünden uygun koşullar yaratarak ürünün verim ve kalitesinde artışlar 

sağlamaktadır. Yeşil gübrelemede azotun bağlanma işini, ya da geniş çapta organik maddeyi 

oluşturan kaynağın mikroorganizma olduğu unutulmamalıdır. İşte azotun, çevre kirletmeyen 

ve kaynak tüketmeyen tek üretim yolu yeşil gübrelemedir. Yaygın ve ekonomik olan bu yolun 

en önemli bir niteliği de canlı (biyolojik) parçası olmasıdır (Özyazıcı ve ark., 2009). 

Toprakta organik madde, strüktür oluşumu için önemli bir çimentolayıcı maddedir. 

Ancak organik madde toprakta zaman içerisinde mikrobiyal ayrışmaya uğradığı için bu 

organik çimentolaşma geçici olmaktadır. Bu nedenle organik maddenin ayrışmaya uğrayan 

kısmının eklenmesiyle toprakta iyi bir strüktür oluşumunun ve agregatların dayanıklılığının 

devamlı olması sağlanabilmektedir. Yeşil gübre bitkilerinin C/N oranı düşük olduğu için 

toprakta kısa dönemde parçalanmakta, azot kapsamı yüksek olduğu için ise mineralizasyon 

sonucu toprağa azot sağlamaktadır (Kara ve Penezoğlu, 2000). 

Yeşil gübrenin etkisi sadece o yıl için değildir, bir kaç yıl devam etmektedir. Ancak bu 

etki iklim ve toprak koşullarına göre değişmektedir. Nemli ve serin iklimlerde, sıcak ve kurak 

iklimlere göre daha uzun sürmektedir. Kumlu topraklarda ise killi topraklara göre daha kısa 

süre etkili olmaktadır. Baklagil yeşil gübre bitkileri havanın serbest azotunu bünyelerine 

alarak toprağa azot kazandırmış olmaktadır. Bu şekilde azotu bağlayan bitki toprağa 

karıştırıldığında bitki için gerekli olan azot sağlanmış olmaktadır (Anonim, 2015b). 

Birçok çalışmada, yeşil gübreleme ile toprakta organik madde miktarının ve ana ürün 

veriminin arttığı belirlenmiştir. Bu çalışmalardan birinde, baklagil ve baklagil+buğdaygil 

karışımı yeşil gübre uygulamalarının organik madde ve azot oranını artırdığı, en fazla verimin 

fiğ yeşil gübrelemesinden alındığı tespit edilmiştir (Aygün, 1992).  

Tosun (1998), pamuk tarımında yeşil gübre kullanılması ile toprağın faydalı fosfor, 

potasyum ve organik madde miktarında artış olduğunu, azotlu gübre uygulamaksızın erken fiğ 

ekimi ile pamuk tarımı yapılabileceğini, verim ve kalite kayıplarının olmayacağını, toprağın 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinde iyileşmeler sağlanacağını bildirmiştir.  

Kanada’ da yaptıkları çalışmada, mısır tane veriminin yeşil gübre bitkisi olarak 

baklagil yem bitkilerinden çayır üçgülü (Trifolium pratense) kullanıldığında, baklagil 

olmayan İtalyan çimi (Lolium multiflorum) ve turp (Raphanus sativus) bitkilerine göre daha 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir (Vyn et al., 1999). 

Yapılan başka bir çalışmada, pamuk tarımında fiğ bitkisinin yeşil gübre olarak 

kullanılması ile toprak organik maddesinin %20.5, ortalama verimin %12 arttığı saptanmıştır 

(Şahin ve Kıvılcım, 2000).  

İnal ve Sağlamtimur (2000), tarafından Çukurova koşullarında yürütülen bir çalışmada 

bazı yeşil gübre bitkilerinin mısır bitkisinin tane verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda, en yüksek mısır tane verimi 1086 kg/da ile iskenderiye üçgülünün daha 

önce yetiştirildiği parsellerden elde edilmiştir. Bu verimi sırasıyla kontrol, bakla, fiğ+yulaf, 

kolza ve arı otu izlemiştir.  

Aygün (2001), pamuk hasadından sonra kış aylarında yeşil gübre bitkisi olarak adi fiğ, 

bakla, yem bezelyesi, arpa, yemlik kolza ve adi fiğ+arpa karışımı yetiştirmiş ve geleneksel 

pamuk yetiştirmede uygulanan azotlu gübreleme, pamuk anızının temizlenmesi ile 

parçalanarak toprağa gömülmesi konularını da eklemiştir. Çalışmanın sonucunda, en yüksek 

kütlü veriminin eylül ayında ekilen adi fiğ konusundan, en düşük veriminin ise arpa yeşil 
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gübrelemesinden elde edildiğini bildirmiştir. Ayrıca bakla ve yem bezelyesi yeşil gübrelemesi 

ile azotlu ticari gübre uygulamasının da kütlü verimini olumlu yönde etkilediğini saptamıştır. 

Erdoğan ve ark. (2012), yeşil gübre uygulamalarının organik pamuk üretiminde 

solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve verime etkilerini inceledikleri bir 

çalışmada arpa ve arpa+fiğ yeşil gübre uygulamalarının hastalık şiddeti üzerinde kontrol 

üretim parselinden daha yüksek bir azalmaya sebep olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yeşil gübreleme ile elde edilen verim artışı, genellikle fakir ve verimsiz topraklarda 

daha belirgindir. İngiltere’de yapılan bir çalışmada organik madde oranı %1.6 ile 1.9 arasında 

değişen tarlalarda yeşil gübreleme şeker pancarı verimini olumlu yönde etkilemezken, hafif 

ve verimsiz tarlalardaki pancar veriminde artışlar görülmüştür (Açıkgöz, 2001). 

Yeşil gübrelerin faydalarını maddeler halinde özetlemek gerekirse (Erşahin ve Günal, 

2008); 

a) Toprağa ekilecek yeni ürünün faydalanabileceği azot ile diğer besin maddeleri 

yönünden katkıda bulunurlar. 

b) Mineralleri hareketlendirerek, organik madde ve azot meydana getirerek toprağın 

verimlilik gücünü artırırlar. 

c) Toprağı erozyona karşı korurlar. 

d) Toprağın fiziksel şartlarını düzelterek bitkilerin besinlerden daha fazla 

yararlanmalarını sağlarlar. 

e) Yıkanmayı önleyerek besin maddelerinin birikmesini kolaylaştırırlar. 

f) Toprak tavını koruyarak bakteri faaliyetlerini artırırlar. 

 

YEŞİL GÜBRE BİTKİSİNİN SEÇİMİ 

Yeşil gübre bitkileri çok çeşitli olduklarından mevcut şartlara göre bunlar arasından en 

uygununu seçmek zorunluluğu vardır ve seçilecek yeşil gübre bitkisinin her şeyden önce 

mevcut iklim, toprak ve yetiştirme şartlarına iyi bir şekilde uyması gerekir. Örneğin, bizzat 

baklagil bitkileri içerisinde bazılarının sıcak iklimden hoşlanmalarına karşılık diğer bir grup 

baklagil bitkileri serin iklimlerde daha iyi gelişebilmektedirler. Aynı şekilde, bazı baklagil 

bitkileri sonbahar ekimi için bazısı da ilkbahar ekimi için uygundur. Öte yandan, yeşil gübre 

bitkisinin yılın soğuk mevsiminde de iyi bir şekilde gelişmesi istenir. Yetiştirilecek yeşil 

gübre bitkisinin seçilmesinde göz önünde bulundurulması gerekli konular şunlardır (Anonim, 

2014); 

 

 

 

 

 

 

 

Seçilen yeşil gübre bitkisinin çabuk gelişmesi, fazla miktarda toprak üstü kısım 

meydana getirmesi ve fakir topraklarda da iyi gelişme göstermesi istenir. Örneğin çavdar 

bitkisi, sonbaharda siloluk mısırın hasadından sonra ekilir ve gelecek ilkbaharda ikinci mısır 

için toprak altına getirilir. Uygun iklim şartlarında yulaf veya buğdaydan sonra soya fasulyesi 

ekilir ve sonbaharda toprak altına getirilir. Yeşil gübre bitkisinin bahçelerde yetiştirilmesi 
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halinde ise, ağaçların geliştikleri mevsimin göz önünde bulundurulması gerekir (Anonim, 

2014). 

Buğdaygillerle yapılan yeşil gübre uygulamalarında toprağa organik madde 

eklenmekle birlikte, uygulamanın toprağa azot katkısı fazla olmamaktadır. Çünkü buğdaygil 

saplarının azotça fakir olması (Çizelge 1) kolay parçalanmasını engellemekte ve 

mikroorganizmalar çoğalma sırasında toprakta bulunan azotu kullanmaktadır. Bu nedenle 

buğdaygillerin yetiştirme döneminde veya sürümden sonra çok iyi bir azot gübrelemesi 

yapılmalıdır (Açıkgöz, 2001). Ancak organik tarım yapılan alanlarda kimyasal içerikli gübre 

kullanımı yasak olduğu için buğdaygil yeşil gübrelemesi yapılacak alanlarda azot ilavesi 

yapılamamaktadır. Bu nedenle organik tarımda yeşil gübreleme amacıyla buğdaygillerin 

seçilmesi çok uygun değildir. 

  

Çizelge 1. Bazı buğdaygil ve baklagillerin toprak üstü organları ve köklerindeki kuru 

maddede azot oranları 

 Toprak üstü organları   Kök 

 Bitki Azot (%)   Bitki Azot (%) 

Buğdaygil 

Arpa 0.7  
Buğdaygil 

Buğday 1.01 

Buğday 0.6  İngiliz Çimi 1.75 

Mısır 1.0  
Baklagil 

Yonca 2.47 

Baklagil 
Fiğ 3.7  Çayır üçgülü 2.79 

Yonca 2.9     

 

YEŞİL GÜBRE BİTKİSİ OLARAK BAKLAGİLLERİN KULLANIMI 

Baklagiller, köklerindeki nodoziteler (baklagillerle ortak yaşama ilişkisi kuran özel 

bakteriler) yardımıyla havanın azotunu hapsederek, bitkiye istenen azotlu besinleri sağlarlar 

(Anonim, 2015a). Atmosferde bulunan moleküler azotun amonyum formlarına indirgenerek 

yarayışlı duruma geçmesine azot fiksasyonu denir. Azot fiksasyonu genel olarak fide 

döneminde başlar ve vejetatif gelişme dönemi boyunca devam eder. Çiçeklenme döneminde 

azot fiksasyonun maksimuma ulaştığı ve bakla dolumuyla da hızla düştüğü belirtilmektedir 

(Yılmaz, 2010) 

Baklagiller dışında yeşil gübre olarak kullanılan bitkiler de vardır. Ancak bunlar, 

toprağa havanın azotunu verme özelliğine sahip değildir. En çok kullanılan yeşil gübre 

bitkileri; baklagillerden üçgül (kırmızı, crimson), yonca, hayvan börülcesi, yer fıstığı, soya 

fasulyesi, kışlık bezelye, bakla, lüpen (acı bakla), Japon tırfılı (lespedeza); baklagil 

olmayanlardan ise yulaf, çavdar, sudan otu, ak darı ve mısırdır (Anonim, 2015a). 

Baklagillerin atmosferden fiksasyon yoluyla bağladıkları azot miktarı türlere ve 

çevre koşullarına göre 8-15 kg/da arasında değişmekte ve bakteri aşılama ile bu miktar 20 

kg/da’ın üzerine çıkabilmektedir. Tahıllar gibi C:N oranı yüksek olan bitkilerle yapılan yeşil 

gübreleme (özellikle ileri gelişme dönemlerinde) topraktaki azot miktarında azalmaya neden 

olmaktadır. Baklagil yeşil gübreleri ile kazanılan azot miktarı; kullanılan bitki türü, toprak ve 

iklim koşulları ile uygulanan kültürel işlemlere göre değişmekle birlikte, genelde gelen 

bitkilerin gereksinimini karşılayabilmektedir (Aygün, 2001). 

Yeşil gübre amacıyla baklagil familyasına dahil bitkilerin ara ürün olarak yetiştirilmesi 

sonucunda, toprağın C:N oranının düştüğü, toprak işlemenin kolaylaştığı, toprağa azot 
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kazandırıldığu, derinlere gidilebilen kökler yardımıyla toprağın alt katmanlarında mono kültür 

nedeniyle oluşan sertliğin ve yabancı ot yoğunluğunun azaldığı belirtilmekte ve bu etkilerden 

dolayı da özellikle ağır bünyeli topraklarda bu tip uygulamaların mutlaka yapılmasının 

gerektiği bildirilmektedir (Yılmaz, 2010). 

İyi havalanan tınlı kumlu bir toprakta yeşil gübre ile sağlanacak azot (N) miktarı 4.0- 

11.5 kg, ortalama 9.5 kg/da’dır. Çizelge 2’de bazı baklagil bitkilerinin toprak üstü ve toprak 

altı organlarının içerdikleri azot, fosfor ve potasyum düzeyleri görülmektedir. Çizelge, 

baklagillerle toprağa özellikle fazla azot kazandırıldığını, bitkinin toprak üstü kısmındaki 

besin maddeleri miktarının köke oranla önemli derecede fazla olduğunu göstermektedir 

(Anonim, 2014). 

 

Çizelge 2. Baklagillerle dekara sağlanan besin maddeleri miktarı (kg) 

Bitki Azot Fosfor Potasyum 

 Üst Kök Üst Kök Üst Kök 

Börülce 10.6 2.5 2.2 0.7 7.6 1.5 

Soya fasulyesi 8.4 1.5 2.4 0.6 8.5 1.6 

Soya fasulyesi 18.5 1.0 4.7 0.2 12.2 0.7 

Bakla 19.2 3.6 3.4 0.7 17.1 2.2 

Fiğ 17.1 3.0 4.1 0.8 18.3 2.5 

Çayır üçgülü 15.5 4.9 3.6 1.5 17.0 3.6 

 

Yeşil gübrelemede baklagillerin bir başka avantajı, kazık kök sistemine sahip olmaları 

nedeniyle toprağın derinliklerindeki toprak neminden ve bu derinliklerdeki besin 

elementlerinden yararlanmalarıdır. Köklerin çürümesi sonucu bu besin elementleri üst toprağa 

taşınmakta ve bu besin elementleri bir sonraki ürünün gelişiminde kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda mikroorganizmaların parçalama sırasında oluşturdukları yağ, mum ve polisakkarit 

gibi maddeler toprak parçacıklarının birbirlerine yapışmasını sağlayarak strüktürün 

oluşmasına yardımcı olmaktadır (Yılmaz, 2013). 

 

YEŞİL GÜBRELERİN TOPRAĞA KARIŞTIRILMA ZAMANI 

Etkili bir gübreleme için yeşil gübre bitkisinin toprağa karıştırılma zamanının çok iyi 

seçilmesi gerekir. Bitkinin toprağa karıştırılma zamanı birçok faktör tarafından 

etkilenmektedir. Bu faktörler, yeşil gübre bitkisinin gelişim derecesi, hava şartları, toprak 

özellikleri ve yeşil gübre bitkisinden sonra tarlaya ekilecek kültür bitkisinin özellikleridir. Bu 

faktörler yeşil gübre bitkisinin toprağa karıştırılma zamanını etkilemekle beraber, genellikle 

en uygun zamanın azot ve organik maddenin bitki bünyesinde daha dengeli olduğu 

çiçeklenme döneminin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gerekli en 

önemli husus yeşil gübre bitkisinin toprağa karıştırılması ile etkilenecek olan kültür bitkisi 

toprağa ekildiğinde toprağa karıştırılan yeşil gübre bitkisinin mineralizasyonunun 

tamamlanmış olmasıdır (Anonim, 2015b). 

Yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilecek yem bitkilerinin ekimi ılıman bölgelerde 

sonbaharda yapılmalı ve ilkbaharda ana ürünün ekiminden 2-3 hafta önce bitkinin çiçeklenme 

devresinde sürülerek toprağa gömülmelidir. Geç devrelerde yeşil gübre amacıyla sürüm 
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zorlaşır, artıkların çürümesi daha uzun zaman alır. Yeşil gübre bitkisi erken devrelerde 

sürülürse toprağa daha az organik madde ve azot kazandırır. Ancak bu durumda bitki daha 

çabuk çürür ve ana ürünün ekimi kolaylaşır. Bazı bölgelerde yeşil gübre bitkisi otlatılarak 

değerlendirilir ve artan vejetatif aksam yeşil gübre olarak pullukla toprak altına verilir. Ot 

ihtiyacı fazla olan yörelerde yeşil gübre bitkisi ot için biçilir, arta kalan anız toprağa 

karıştırılarak parçalanması sağlanır (Altın ve ark., 2009).  

 

2. SONUÇ 

Gübreleme tarımsal faaliyetlerde uygulanan en önemli kültürel işlemlerden birisidir. 

Toprakta yeterince bulunmayan bitki besin elementleri gübreleme yoluyla toprağa 

kazandırılmakta, bu amaçla da çoğunlukla kimyasal gübreler kullanılmaktadır. Ancak organik 

tarımda kimyasal kullanımı kesinlikle yasak olduğu için gübreleme işlemlerinde organik 

gübrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu organik gübrelerin en önemlilerinden birisi de yeşil 

gübredir. Yeşil gübreler toprağa bitki besin elementleri kazandırırken, toprağın organik 

madde bakımından da zenginleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca toprağın bazı temel fiziksel 

özellikleri (yapı, gözenek hacmi ve dağılımı, infiltrasyon, su ve ısı kapasitesi) üzerine 

iyileştirici etkide bulunmaktadır. Bitki familyaları dikkate alındığında yeşil gübre bitkisi 

olarak en avantajlı grubun, kökleriyle havanın serbest azotunu toprağa bağlayabilen, 

baklagiller olduğu görülmektedir. Bu derlemede yeşil gübreleme hakkında bilgiler verilmiştir.  
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ORGANİK FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN ÖNEMLİ 

ZARARLILAR VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

 
Pervin ERDOĞAN

3
 

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 

06172 Yenimahalle/Ankara 

Özet 

Fasulye, Anavatanı Güney Amerika olan Ülkemizde ve dünyada en fazla üretimi yapılan sebzelerden 

biridir. Besin değerinin yüksek olması nedeni ile Fasulye, taze, konserve ve kuru olmak üzere değişik şekilde 

değerlendirilmekte ve bol miktarda tüketilmektedir. Fasulye yetiştirme döneminde Fasulye tohumböceği, Yaprak 

galeri sinekleri, Tripsler, Yaprakbitleri, Beyazsinek, Kırmızı örümcekler, Kapsül kurtları, Yaprak pireleri, Pis 

kokulu yeşil böcek, Tohum sineği ve fasulye kapsül kurtları gibi zararlılar ile mücadele yapılmadığı durumlarda 

üründe önemli oranda kalite ve ürün kaybı meydana gelmektedir. Bazı zararlıların virüs hastalıklarını taşıması 

zararlının önemini daha da artırmaktadır. Organik fasulye yetiştiriciliğinde görülen zararlılara karşı biyoteknik 

yöntemler ve biyolojik mücadele gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler uygulanmaktadır. Bu bağlamda 

biyoteknik yöntemler içerisinde yer alan ve beslenme engelleyici, uzaklaştırıcı, gelişmeyi engelleyici, insektisit 

gibi farklı etki mekanizmasına sahip olan bitkisel insektisitlerin kullanımı organik tarımda zararlılar ile 

mücadelede büyük önem taşımaktadır. Aynı yönteme ilave olarak görsel yapışkan tuzaklar, tuzak ve cezbedici 

bitkiler zararlılar ile mücadelede kullanılmaktadır. Biyolojik mücadele, organik tarımın vazgeçilmez 

yöntemlerinden biridir. Özellikle örtüaltı fasulye yetiştiriciliğinde görülen bazı zararlılara karşı mücadelede 

başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca organik tarımda dayanıklı çeşit kullanımı ve münavebe gibi kültürel 

önlemlerin uygulanması zararlılar ile mücadelede uyulması gereken yöntemler arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: fasulye, organik tarım, zararlı, mücadele yöntemleri 

PESTS OF ORGANIC BEAN CULTIVATION AND THEIR CONTROL 

METHODS 

 
Abstract 

Beans, homeland, our country is in South America and is one of the vegetables with the highest 

production in the world. Because of its high nutritional value of beans, fresh, dried, preserved and are being 

evaluated in different ways and are consumed in large quantities. If not control several pests such as 

Acanthoscelides obtectus L. (Col.: Bruchidae), Liriomyza spp. (Dip.: Agromyzidae), Thrips spp. 

(Thy.:Thripdae)), Aphids spp. (Hem.: Aphididae), Bemicia tabaci Genn. and Trialeurodes vaporariorum 

(Westw.)  (Hem.: Aleyrodidae), Tetranychus spp. (Acarina:Tetranychidae), Empoasca spp. (Hem.: 

Cicadellidae), Nezera viridula L. (Hem.:Pentatomidae), Delia platura Meigen (Dip.: Anthymiidae), Etiella 

zinckenella Tr. (Lep.: Pyralidae), Lampides boeticus (L.) (Lep.: Lycanidae) they cause important quality and 

losses in crops. Some pests are the vector of virüs diseases and transfer the viral diseases fastly. Alternative 

methods to chemical control methods, such as biotechnical and biological control against pests in organic bean 

cultivation are applied. In this respect, use of botanical insecticides with different mechanisms such as 

antifeeding, repellent, growth regulations and insecticides effects are very important tools to control pests in 

organic agriculture. In addition, to the similar methods, sticky traps and indicator plants are used to control pests. 

In addition to the same method of visual sticky traps, trap and indicator plants are used to control pests. 

Biological control is an indispensable method of organic farming. Especially, biological control is successfully 

applied to control certain pests in the greenhouse cultivation of beans. On the other hand, use of resistant 

cultivars, rotation of crops and cultural methods are very important pest management practices. 

Key Words: Bean, organic farming, pests, control methods 

1. GİRİŞ 

Fasulye taze, konserve ve kuru olmak üzere değişik şekilde değerlendirilen, besin 

değeri çok yüksek olan, hemen hemen tüm dünyada bol miktarda tüketilen önemli bir kültür 

bitkisidir. Orta Amerika kökenli olan bu kültür bitkisi 250 yıl önce Anadolu’ya gelmiş ve çok 
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geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Taze fasulye A, B1, B2 ve C vitaminlerince zengindir. Taze 

fasulye de vücutta biriken asidi nötralize edebilecek baz fazlalığı da mevcuttur. Fasulye 

baklalarında bulunan phasol ve phaseolin maddelerinin şeker hastalığında kullanılan insülin 

karekterinde olduğu ve bu yüzden kandaki şeker miktarının düşürülmesinde kullanıldığı 

bildirilmektedir. Taze fasulye taze tüketimi yanında işlenmiş olarak konserve, hazır yemek ve 

turşu olarak da değerlendirilmektedir. Ülkemiz ise taze fasulye üretimi ile Çin’den sonra 

dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi taze fasulye 

yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı bölgelerden birisidir. Bölgede açıkta yetiştiricilikte 

genellikle sırık ve bodur çeşitler kullanılmaktadır. Son yıllarda kapama olarak yapılan 

yetiştiricilikte bodur formlu çeşitlerin kullanımı yaygındır. Çünkü sırık fasulyede işçilik ve 

sırık maliyeti yüksek olduğu için bodur formlu çeşitler tercih edilmektedir ( Keleş, 2012). 

Fasulye yetiştiriciliğinde ürün kaybına neden olan bir Fasulye tohumböceği, Yaprak 

galeri sinekleri, Tripsler, Yaprakbitleri, Beyazsinek, Kırmızı örümcekler, Yaprak pireleri, Pis 

kokulu yeşil böcek ve Tohum sineği gibi etmenler bulunmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi 

Ülkemizde de zararlılar ile mücadelede kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak, kimyasal 

ilaçların yoğun ve bilinçsiz kullanımı insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkilemekte,  üründe 

kalıntı bırakmaktadır. Kimyasal mücadelenin beraberinde getirdiği olumsuz etkilerin gün 

geçtikçe artması nedeni ile kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin aranması zorunlu hale 

gelmiştir. Özellikle son yıllarda önemi gün geçtikçe artan organik tarım açısından kimyasal 

mücadeleye alternatif yöntemlerin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Organik fasulye yetiştiriciliğinde görülen zararlılara karşı biyoteknik yöntemler 

içerisinde yer alan bitkisel insektisitler, görsel ve feromon tuzaklar, tuzak ve cezbedici 

bitkilerin kullanımı mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bitki ekstraktlarının zararlılara 

karşı kullanımı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Üzerine en çok çalışılan bitki azadiraktin 

aktif maddesini içeren Neem ağacı (Azadirachta indica Juss.) dır (Schmutterer, 1988). 

Günümüzde azadiraktin maddesini içeren ve birçok zararlılara karşı kullanılan farklı ticari 

isimlerde preparatlar bulunmaktadır. Yaprak galeri sinekleri, thripsler ve yaprakbitleri ile 

mücadelede sarı yapışkan tuzaklar başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. (Anonymous, 2008). 

Soğan ve kadife çiçeği bitkileri akarlar (Dabrowski, 2007) ve afitleri (Amarawardana, 2007) 

içeren birçok zararlıya karşı uzaklaştırıcı bitki olarak kullanılmaktadır (Finch ve Collier, 

2000). 

İlave olarak biyolojik mücadele, organik tarımın vazgeçilmez yöntemlerinden biridir. 

Özellikle örtüaltı fasulye yetiştiriciliğinde görülen bazı zararlılara karşı mücadelede başarılı 

bir şekilde uygulanmaktadır. Beyazsinek mücadelesinde doğal düşmanlar başarılı bir şekilde 

kullanılmaktadır (Anonymous, 2008). 

Ayrıca organik tarımda dayanıklı çeşit kullanımı ve münavebe gibi kültürel önlemlerin 

uygulanması zararlılar ile mücadelede uyulması gereken yöntemler arasında yer almaktadır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

ORGANİK FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN ÖNEMLİ  ZARARLILAR 

VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

2.1 Beyazsinekler 

Bemicia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hem.: Aleyrodidae) 
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 Erginlerde abdomen soluk sarı renkte olup, kanatlar üzerindeki beyaz mum tabakası 

nedeniyle genel olarak beyaz renkte görünür. Yumurta oval şekilde, 0.25 mm boyunda olup, 

bir sapçık ile yaprağın alt yüzeyine dik olarak tutturulur. Larva yassı, beyaz veya çok açık sarı 

renkte şeffaftır. Dişileri 50-300 adet yumurta bırakır. Beyazsinekler genellikle yılda 9-15 döl 

verir. Ergin ve larvaların bitki özsuyunu emerek beslenmesi sonucu yapraklarda sarımsı 

lekeler meydana gelir. Larvaların dışarıya attığı şekerli madde ile yaprak yüzeyinde fumajin 

gelişmesi başlar. Yapraklarda meydana gelen bu kararmalar sonucunda, yaprakta özümleme 

ve solunum azalması sonucu bitki büyümesi durur. Beyazsinekler virüs hastalıklarının 

taşınmasında önemli rol oynar. Bu şekilde de önemli zararlara yol açar (Anonymous, 2011). 

  

2.2 Yaprak galeri sinekleri 

Liriomyza trifolii Burgess, L. bryoniae (Kalt.) L. huidobrensis Blanchard (Dip.: 

Agromyzidae) 

 Erginler küçük, grimsi-siyah ve 1.3-2.3 mm boyundadır. Yumurta beyaz ve hafif 

şeffaftır. İlk dönem larva renksiz olup açılma öncesi soluk portakal sarısına dönüşür.  Erginler 

25-30 gün yaşarlar.  Bir dişi ömrü boyunca 30C sıcaklıkta yaklaşık 400 yumurtayı yaprağın 

iki epidermisi arasına bırakır. Sera koşullarında yılda yaklaşık 10 döl verir. Ergin ve larvaları 

zarar yapar. Dişiler beslenme ve yumurta bırakmak için ovipozitörleri ile yapraklarda küçük 

yaralar açarlar. Asıl zararı larvalar yapar. Yumurtadan çıkan larvalar epidermiste beslenerek 

galeriler açar. Bitkinin fotosentez yeteneği büyük ölçüde azalır. Daha sonra zarar görmüş 

bölgeler sararıp kurur ve ileri aşamada yaprakların dökülmesine, tomurcuk ve çiçek gözlerinin 

düşmesine neden olurlar açar (Anonymous, 2011).  

 

2.3 Kırmızı örümcekler 

(Tetranychus urticae Koch., T. cinnabarinus (Boisd.) 

 Zararlı konukçu bitkilerin yapraklarının alt yüzünde ördükleri ipeğimsi ağlar arasında 

yaşarlar ve çoğu zaman ergin, larva, nimf ile yumurta dönemleri bir arada bulunur. 

Yumurtalar yuvarlaktır. Yaprakların alt yüzünde, yaprak damarları boyunca ördükleri ağlar 

arasına yumurtalarını bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca 100-200 yumurta koyabilir. Yılda 10-

12 döl verirler. Zararlı üzerinde yaşadığı bitkinin yaprak özsuyunu emerek beslenirler. Emgili 

yaprak sararır. Yoğun olduğu bitkilerin üzeri ağ tabakası ile kaplanmış gibi görülür ve bitkiyi 

kurutur. Tetranychus spp. Patates Y virüsü (PVY) ve Tütün halka leke virüsünün (Tobacco 

ring spot) vektörüdür açar (Anonymous, 2011).  

 

2.4 Yaprakbitleri 

(Aphis gossypii Glov., A. fabae Scop., Myzus persicae Sulz. (Hem.: Aphididae) 

 Yaprakbitlerinin vücutları oval biçimde ve yumuşak olup 1.5-3 mm boyundadırlar. 

Antenler iplik şeklinde türlere göre değişen uzunlukta olup 3-6 segmentlidir. Ergin ve nimfler 

bitkilerin yaprak, sürgün ve gövdesinde koloniler halinde yaşarlar. Yaprakbitleri bitki 

özsuyunu emerek beslenirler. Yoğunluğun fazla olduğu bitkilerde duraklama görülür ve 

normal gelişmelerini sürdüremezler. Yaprakbitleri tarafından salgılanan tatlımsı maddenin 

bitkilerin üzerini kaplaması ve burada saprofit mantarların gelişmesi sonucu fumajin oluşur. 

Ayrıca virüs etmenlerini taşımaları nedeniyle de zarar verirler açar (Anonymous, 2011). 
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2.5 Fasulye tohumböceği 

(Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Bruchidae) 

 Ergininin vücudu uzunca oval, biraz yassı olup, renkleri açık veya koyu 

kahverengindedir. Yumurtası uzun ve ovaldir. Yumurtadan çıkan larva bir süre tanenin 

üzerinde dolaştıktan sonra, tane kabuğunu delerek içeri girer, tane içinde bir galeri açarak 

orada beslenir. Erginler, tarlalarda mayısın ilk haftasından itibaren görülür. Bir dişi 41-108 

yumurta bırakır. Zararlının larvaları, konukçuları olan fasulye taneleri içinde beslenmeleri 

süresince oyuklar meydana getirerek tanenin besin değerini düşürdükleri gibi çimlenme gücü 

ve ağırlık kayıplarına neden olurlar. Ayrıca dışkı ve vücut artıkları ile ürünü kirletirler. Bu 

şekilde zarar görmüş baklagillerin pazar değeri düşük olur. Zararın yoğun olması sonucu 

delinmiş ve içinin büyük kısmı yenilerek besin değerlerini tamamen yitirmiş olan taneler 

hayvan yemi ve gübre olarak kullanılamazlar açar (Anonymous, 2008). 

  

2.6 Tripsler 

(Thrips tabaci Lindeman, Frankliniella occidentalis Pergandalis (Thy.:Thripidae) 

 Erginler açık sarı veya sarımsı esmer renkli, dar ve yassı vücutludur. Ovipozitör aşağı 

doğru kıvrıktır. Yumurta fasulye şeklinde, beyazımsı sarıdır. Larvalar ergine benzer. Ergin ve 

larvaları bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerin epidermis tabakasını ağız parçaları ile yırtar 

veya zedeler çıkan öz suyu emer. Tripsin beslendiği bölgedeki hücreler ölür ve yaprakta 

gümüşi renginde lekeler oluşturur. Ayrıca dışkılarıyla yaprak altında siyah lekeler meydana 

getirir. Bu arada klorofil hücrelerini de tahrip ederek yaprakların özümleme yapma 

kapasitesini düşürür. Yapraklar gevrekleşir, kenarı kıvrılır, kırmızımsı yeşil bir renk alır. 

Meyve veya kapsüllerde beslenme sonucu gümüşi lekeler görülür ve meyve bozukluklarına 

neden olabilir açar (Anonymous, 2011).  

 

2.7 Yaprakpireleri  

(Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens Paoli (Hem.: Cicadellidae) 

 Ergin sarımsı yeşil veya kahverengindedir. Yumurta, küçük ince elips şekilli beyaz 

renklidir. Nimfler erginlere benzer. Bir dişi 200-300 yumurta bırakır. Yılda 3-5 döl verirler. 

Özsu emerek beslenirler. Emgi sonucunda yapraklarda beyazımsı sarımsı lekeler meydana 

gelir. Bitki zayıflar ve büyüme yavaşlar. Emgi sırasında zehirli madde salgılamaları nedeni ile 

hücrelerin ölmesi sonucunda şekil bozuklukları meydana gelir. Yaprak kenarları dıştan içe 

doğru kıvrılır. Bu zararlılar birçok virüs hastalığının da vektörüdürler açar (Anonymous, 

2011).  

 

2.8 Pis kokulu yeşilböcek  

(Nezera viridula L. (Hem.:Pentatomidae) 

 Ergin vücudunun genel rengi yeşildir. Yumurta ilk bırakıldıklarında açık sarı krem 

renginde ve parlak görünüşlüdür. Nimflerin genel görünüşleri erginlere benzer. Bir kışlamış 

dişi ortalama 61-540 adet, 1. döl dişileri ise ortalama 27-457 adet yumurta bırakır. Yılda 3 döl 

vermektedir. Zararlı bitkilerin öz suyunu emerek beslenir. Bitkinin yaprak, çiçek, sürgün, 

tomurcuk gibi kısımlarında beslenmekle birlikte, daha çok meyvelerini tercih ederler. Fasulye, 

bitkilerin meyvelerinin yeni oluştuğu dönemde meyve ve çiçek dökümüne yol açar. 

Büyümekte olan meyvelerde ise şekil bozukluğuna neden olur. Zarar sonucu ürün kaybına yol 
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açar, ürünün kalitesini ve görünümünü bozarak pazar değerinin düşmesine neden olur açar 

(Anonymous, 2011).  

 

2.9 Tohum sineği 

(Delia platura Meigen (Dip.: Anthoymiidae) 

 Ergin yaklaşık 6 mm boyunda gri renkli, vücudu siyah kıllarla kaplıdır. Yumurta 

beyaz renklidir. Larva fildişi rengindedir. Genellikle yeni sürülmüş ve sulanmış tarlalarda 

bulunur. Yumurtalarını tohum yataklarına tek tek veya grup halinde bırakır. Ayrıca, toprak 

çatlaklarındaki bozulmuş organik materyallere ve özellikle çiftlik gübresi yığınlarına da 

yumurtlar. Bir dişi 40-50 adet yumurta bırakır. Yılda 3-4 döl verir. Larvalar tohum 

yataklarında veya ocaklarda çimlenmekte olan kabak, kavun, hıyar ve fasulye gibi tohumların 

toprak içindeki gövdede ve yeni oluşmuş kotiledon yapraklarda galeriler açarak beslenirler. 

Bitkiler fide döneminde sararır ve kururlar. Epidemi yıllarında ekim, dikim 1-2 defa 

tekrarlanmaktadır açar (Anonymous, 2011).  

 

2.10 Fasulye kapsül kurtları 

(Etiella zinckenella Tr. (Lep.: Pyralidae), Lampides boeticus (L.) (Lep.: Lycanidae) 

 Erginleri grimsi ve metalik mor renkte küçük bir kelebektir. Yumurtaları, şeffaf, beyaz 

renktedir. Larvaların vücut yeşilimsi erguvani renktedir. Ekolojik koşullara göre yılda 2-3 döl 

verir. Her iki türün zarar şekli, birbirine çok benzer. Larvaları çiçeklerde veya kapsüller içinde 

beslenerek zarar yaparlar. Hasar görmüş çiçeklerin kapsül bağlaması mümkün olmamaktadır 

açar (Anonymous, 2008).  

 

2.11 Zararlılar ile Mücadele Yöntemleri 

Zararlılarla etkili mücadele yapmak faydalı böceklere ve zararlının doğru teşhisine 

bağlıdır. Aynı zamanda zararlının biyolojisi, hayat tablosu ve ekonomik zarar seviyesini iyi 

bilmek gerekir. Diğer bir deyişle, entegre mücadele yöntemi uygulanmalıdır. Etkili bir 

mücadele zararlının düzenli olarak izlenmesi ve doğru teşhis edilmesine dayanmaktadır. 

Konvensiyonel tarım için kullanılan ekonomik zarar eşiği organik tarım sistemi için uygun 

olmayabilir. Çünkü organik tarımda izin verilen bitki koruma ürünlerin kısa rezidüel etkiye ve 

sahiptirler ve daha düşük oranda etkili olurlar. Eşeysel çekici feromon tuzakların, diğer izleme 

ve tahmin yöntemlerinin kullanılması zararlı problemi için erken uyarı verebilir. Bu zararlının 

erkenden izlenmesini sağlar. Zararlı ile mücadele stratejisinde ürün rotasyonunun katkısı 

yüksek oranda zararlının hareketli olup olmamasına bağlıdır. Ürün rotasyonu zararlının 

hareket yeteneği sınırlandırıldığında, zararlı popülasyonun azalmasında daha da etkili 

olmaktadır.  

 

2.12 Kültürel Önlemler 

Beyazsinekler, yaprak galeri sinekleri, yaprakbitleri, kırmızı örümcekler, 

yaprakpireleri ve tripsler için bitki gereğinden fazla sulamalardan ve aşırı gübrelemeden 

kaçınılmalıdır. Seralarda, havalandırma açıklıkları 462 µm'lik tel ile kaplanmalı, sera içinde 

nem ve sıcaklık artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır. Sera ve fide 

yastıklarının çevresi yabancıotlardan temizlenmelidir. Bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir 
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ve bulaşık fideler seraya dikilmemelidir. Toprak 10 cm derinliğinde sürülmeli ve malçlama 

yapılmalıdır.  

Fasulye tohum böceği, hasat ve harmanın geciktirilmeden yapılarak ürünün, temizliği 

önceden yapılmış ambara çuvallar içinde alınmasına özen gösterilmelidir. Hasat sonrası 

tarlada kalan artıklar temizlenmelidir. Temiz tohumluk kullanılmalıdır. Ambarlara bulaşık 

ürün, çuval veya malzeme konulmamalıdır. Tarlada gerekli önlemleri alınmış ürün temiz 

çuvallar içinde, gerekli şekilde temizliği yapılmış, ilaçlanmış ve pencerelerine kafes telleri 

takılmış ambara yerleştirilmelidir (Anonymous, 2008). 

 

2.13 Biyoteknik Yöntemler 

Beyazsinekler, afitler, yaprak galeri sinekleri ve tohum sinekleri için sarı yapışkan 

tuzaklar ve tripsler için mavi ve sarı yapışkan (Şekil 1b) tuzaklar kullanılmaktadır. 

Beyazsineğin serada varlığını belirlemek için fide dikimi ile birlikte dekara 1 adet 

olacak şekilde sarı yapışkan tuzaklar, bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır. İlk ergin uçuşu 

belirlendikten sonra ise 10 m²'ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, 

tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir (Şekil 1a).  

 

 

Şekil 1. Sarı yapışkan tuzak (a), Mavi yapışkan tuzak (Anonim, 2015).  

  

2.14 Biyolojik Mücadele 

Beyazsineğe karşı biyolojik mücadelede Encarsia formosa, E. Mundus ve 

Macrolophus caliginosus, biyolojik ajan olarak tek veya karışım olarak kullanılabilir. 

Ülkemizde serada beyazsinek türleri karışık olarak bulunduğundan bu iki parazitoidin birlikte 

kullanılması daha uygun olmaktadır (Anonymous, 2008).  Yapılan çalışmalarda Amblyseius 

swirskii (Athias Henriot)ve Eretmocerus mundus Mercet adlı faydalı böceklerin beyazsinek 

popülasyonunu uzun süre düşük seviyede tuttuğu kaydedilmiştir (Nomikou ve ark., 2003). 

Yaprak galeri sineği türlerine karşı, Diglyphus begini (Asmead), Neochrysocharis 

formosa, Cyrtopeltis modestus (Dist.), Dicyphus cerastii Wagner, Dicyphus tamaninii Wagner 

ve Macrolophus caliginosus Wagner, Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera: 

Cecidomyiidae) faydalı böcekleri ile yapılan biyolojik mücadelede çalışmalarında başarılı 

sonuçlar alındığı belirtilmiştir  (Ozawa ve Kobayashi, 2002; Parrella ve ark., 1982; Castan ve 

ark., 2004). 

 Mısır’da yapılan bir çalışmada yaprakbiti (A. gossypii) ve Tütün tripsi (T. tabaci) karşı 

P. persimilis, Neoseiulus cucumeris (Oudemans) ve Neoseiulus californicus (Mc Gregor) ile 

biyolojik mücadele yapıldığı ortaya konulmuştur. Ortalama 25 birey/yaprak uygulamasında 

a b 
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yaprakbiti ve thrips popülasyonunda önemli derecede düşüş olduğu kaydedilmiştir (Magdy ve 

ark., 2009). 

 Kırmızı örümcekler, Doğal düşmanlardan, Phytoseidler, Coccinellidler ve predatör 

tripsler biyolojik mücadele açısından çok önemlidir. Bu faydalıların korunması ve 

etkinliklerinin artırılması için gereken önlemler alınmalı ve faydalılara yan etkisi az olan ilaç 

seçimine önem verilmelidir. Kırmızıörümceğe karşı Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) 

ve Chrysoperla carnea (Stephens) ile biyolojik mücadele başarılı bir şekilde 

yapılabilmektedir (Anonim, 2008). 

Pis kokulu yeşilböcek için yapılacak biyolojik mücadele uygulamalarında, yumurta 

parazitoitlerinin korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Yumurta parazitoitlerinin barındığı ağaç, çalı ve çit bitkileri korunmalı ve bu bitkiler 

ilaçlanmamalıdır.  

İlave olarak bazı zararlılara karşı organik tarımda Bacillus thuringiensis (Bt) 

preparatları kullanılmaktadır. B. thuringiensis preparatları çevre dostu ürünlerdir. 

 

2.15 Biopestisitlerin Kullanımı 

Neem ağacı (Azadirachta indica Juss.)’dan elde edilen azadiraktin aktif maddesini 

içeren farklı ticari isimlerde preparat birçok zararlıya karşı kullanılmaktadır. Orthoptera, 

Homoptera, Heteroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera ve Hymenoptera takımına bağlı 

birçok türü etkilemektedir (Kısmalı, 1988). Neem Azal T/S, Neemix, Neem Azal F ve Trifolii 

adlı preparatlar bulunmaktadır. Söz konusu preparat zararlılara karşı organik tarımda 

kullanılmaktadır. Neem ağacından elde edilen preparatlar çevre dostudur, hayvanlara ve 

insanlara çok düşük oranda toksiktir, dünyada birçok zararlıya karşı organik tarımda yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  

Böcekleri uzaklaştırma ve beslenmeyi engelleme özelliğine sahip kimyasalları içeren 

bazı bitkiler botanik pestisit yapımında kullanılmaktadır. Örneğin, Tanacetum 

cinerariaefolium L.’un kurutulmuş yapraklarından elde edilen pyrethrum günümüzde 

zararlılara karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca okaliptüs, karanfil, biberiye, kekik, 

nane gibi bitkilerin yağları zararlılar ile mücadelede kullanılmaktadır (Isman, 2006). Acı biber 

(Capsicum annuum L.) ekstraktından elde edilen capsaisin adlı aktif maddenin yaprakbitlerine 

karşı biopestisit olarak kullanıldığı belirtilmektedir (Gudeva ve ark., 2013). 

Organik tarımda zararlılar ile mücadelede ryania ve sabadilla bitkilerinde elde edilen 

ekstraktlarda kullanılmaktadır. Ancak bu bitkilerden elde edilen ekstraktlar faydalı böceklere, 

insanlara ve balık ve diğer hayvanlara toksiktir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar az 

kullanılması önerilmelidir (Anonim, 2003).  

Tuzak, uzaklaştırıcı ve cezbedici bitkiler organik tarımda zararlılar ile mücadelede 

başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Fasulye yetiştiriciliğinde sarımsak, soğan ve glayöl 

bitkileri zararlıları uzaklaştırma veya cezbetmek için kullanılmaktadır. Kadife çiçeği bitkisi 

organik tarımda ev bahçelerinde böcekleri ve nematodları uzaklaştırmak için 

kullanılmaktadır. Ancak böceklerin aksine kırmızıörümcekler ve sümüklüböcekler için 

cezbedici bitki olarak kullanıldığı belirtilmiştir (Anonim, 2015). 

Dünyada farklı bitkilerden elde edilen ekstraktları organik tarımda zararlı ve 

hastalıklar ile mücadelede kullanılmaktadır. Ülkemizde ise organik tarımda kullanılacak bitki 

koruma ürünlerinin (tarım ilaçları, tuzaklar, bitkisel ekstraktlar vb.) tavsiyesi öncelikle Gıda 
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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Organik Tarım Yönetmeliğinin izni ile olmaktadır. Neem 

ağacı ekstraktından elde edilen ve azadiraktin aktif maddesini içeren ticari preparat organik 

tarımda zararlılara karşı kullanılan bir preparattır. Ülkemizde entegre mücadele, iyi tarım 

uygulamaları ve organik tarımda birçok zararlıya karşı tavsiye almıştır.  

Organik tarımda zararlılar ile mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif birçok 

yöntem mevcuttur. Günümüzde organik tarımda uygulanan zirai mücadele yöntemleri entegre 

mücadele ve iyi tarım uygulamaları ile benzerlik göstermektedir. Ancak kimyasal mücadeleye 

alternatif yöntem ve ürünlerin geliştirilmesi organik tarım açısından büyük bir önem 

taşımaktadır.  
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Özet 

Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak tarımsal üretimde en yüksek verimin alınabilmesi 

amacıyla kullanılan kimyasal ve genetik girdilerin, zaman içerisinde insan sağlığı ve doğal çevreye olan olumsuz 

etkilerinin gündeme gelmesiyle başlayan organik tarım yaklaşımı, günümüzde önemini artırarak devam 

etmektedir. Dünyada organik tarım hızla gelişmekte ve yaklaşık 43 milyon hektarlık alanda organik tarım 

yapılmaktadır.  Sert kabuklu meyve türleri, dünyada daha sınırlı sayıdaki ülkeler tarafından yetiştiriliyor olmaları 

ve insan sağlığı açısından önemleri nedenleriyle dünya meyve üretiminde ve ticaretinde oldukça önemli bir 

konumdadırlar. Ülkemiz de, dünyada ekonomik önemi yüksek olan sert kabuklu meyve türlerinin hemen 

hepsinde üretim miktarı ve alanı bakımından ilk sıralarda yer almaktadır, çoğu sert kabuklu meyve türünün 

ticaretinde de önemli bir paya sahiptir.  Dünyadaki organik tarım uygulamaları sert kabuklu meyve türlerinde de 

önemli bir yaklaşımdır. Nitekim, dünyada sürdürülebilir organik tarım alanlarının kullanımı dikkate alındığında 

ilk sırada %43’lük payla tarla bitkilerinin geldiği, bunu %31’lik oranla yem bitkilerinin izlediği görülmektedir. 

Dünyada organik olarak yetiştirilen çok yıllık türler arasında; %22’lik oranla kahve ilk sırada yer almakta, bu 

türü %19’luk oranla zeytin, %10’luk oranla sert kabuklu meyve türleri ve üzüm izlemektedir. Kakao %7, 

turunçgiller %3, diğer türler ise %29 paya sahiptirler.  Bu çalışmada, ülkemizde organik tarım anlayışı ile üretimi 

yapılan sert kabuklu meyve türlerinin durumu incelenmiştir. 2002-2014 yılları arasındaki veriler dikkate 

alındığında; ülkemizde organik olarak yetiştirilen sert kabuklu meyve türlerinin başında fındık geldiği, bu türü 

kestane, ceviz, antepfıstığı ve badem’in izlediği görülmektedir. Bölgeler itibarı ile antepfıstığında Güneydoğu 

Anadolu, bademde ve cevizde Ege, fındıkta Karadeniz, kestanede ise Ege bölgelerinin ilk sırada yer aldıkları 

dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sert kabuklu meyve türleri, organik tarım, Türkiye 

ORGANIC NUT CULTIVATION IN TURKEY 

 
Abstract 

Depending on fastly population increase all over the world, chemical and genetic inputs have been used 

on the purpose of taking the highest yield in agriculture production. Organic agriculture approach started with 

coming up the adverse effect’s of these inputs on human health and natural environment in time,  also  has been 

continued by raising the importance nowadays. Organic agriculture is fastly developing in the world and organic 

production is making about 43 million ha area. Nuts have been quite significant status in terms of the world fruit 

production and trade due to it’s importance on human health and cultivation by fewer countries. Also, our 

country has been placed near the top in almost all nut species which have an high economical significance in 

terms of production quantitiy and harvested area and also has shared  importance on trading of many nut species. 

Organic agriculture practices in the world is a significant approach on nuts too. When considered the use of 

sustainable organic agriculture areas, it has seen that cereals take place on the top (43%) followed by green 

fodder from arable land (31%). Between permanent crops that cultivated as organic in the world, the most 

important crops are coffee (22%), followed by olives (19%), nuts (10%) and grapes (10%). In this study, the 

status of nuts which have been cultivated with organic agriculture understanding in Turkey has been 

investigated. When considered datas between 2002 and 2014, it has seen that the top of nuts which have been 

cultivated organically is hazelnut and it is followed by chestnut, walnut, pistachio and almond. In respect of 

regions, it takes attention that Southeastern anatolia region in pistachio, Aegean region in almond and walnut, 

Black sea region in hazelnut and Aegean region in chestnut take first place. 

Key Words: Nuts, organic agriculture, Turkey 

1. GİRİŞ 

Dünyada günümüzde 163 ülkede yaklaşık 43 milyon ha alanda organik tarım 

yapılmakta, bu alanların yaklaşık 17,3 milyon hektarı Okyanusya kıtasında, 11,4 milyon 
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hektarı Avrupa, 6 milyon hektarı Latin Amerika, 3,4 milyon hektarı Asya, 3 milyon hektarı 

Kuzey Amerika ve 1,2 milyon hektarı Afrika kıtasında yer almaktadır. Organik tarım alanını 

en fazla artıran ülkelerin başında Avustralya, Çin, Peru, İtalya ve Ukrayna gelmektedir. 

Türkiye son verilere göre 461,396 ha alanda organik tarım yapmaktadır (Willer ve Kilcher, 

2015). Dünyada organik yetiştiriciliği en fazla yapılan türler; kahve (%22), zeytin (%19), sert 

kabuklu meyve türleri (%10), üzüm (%10), kakao (%7) ve turunçgiller (%3)’dir. Sert kabuklu 

meyve türleri dünyada 322 074 ha alanda organik olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise 

toplam 875 835 ha alanda 1,6 milyon ton organik bitkisel üretim yapılmaktadır (Anonim, 

2015b). Ülkemizde organik yetiştiriciliği yapılan türlerin başında sırasıyla pamuk (68 310,7 

ton), buğday (48 559,14 ton), elma (32 134,15 ton), üzüm, zeytin ve mısır (20 000 - 30 000 

ton arasında) gelmektedir (Yürüdür ve ark., 2010). Organik meyve yetiştiricilik alanı 

içerisindeki oran açısından ise üzümden (%29,6) sonra en fazla paya sırasıyla tropik ve 

subtropik meyveler (%27,7), turunçgiller (%11,3), yumuşak çekirdekli meyveler (%8,5), sert 

çekirdekli meyveler (%7,0) ve üzümsü meyveler (%6,2) sahiptir (Atasay, 2011). Sert kabuklu 

meyve türleri organik olarak ülkemizde 12 046 ha alanda ve 17 020 ton üretimle 

yetiştirilmektedir. Bu alanların çoğunluğunu 7 407 ha ile fındık karşılarken, antepfıstığı 1 341 

ha alanda, ceviz 1 250 ha, badem 1 176 ha ve kestane 794 ha alanda organik olarak 

yetiştirilmektedir. En fazla organik üretim fındıkta (10 193 ton) yapılmakta, bu türü sırasıyla 

badem (2 110 ton), kestane (1 954 ton), ceviz (1 940 ton) ve antepfıstığı (820 ton)  

izlemektedir (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Ülkemiz Sert Kabuklu Meyve Türleri Organik Üretim Verileri (2014 yılı) 

 Çiftçi Sayısı 

Toplamı 

Üretim Alanı Toplamı 

(ha) 

Üretim Miktarı 

Toplamı (ton) 

Antepfıstığı 80 1 341,954 820,319 

Badem 149 1 176,249 2  110,907 

Ceviz 526 1 250,383 1 940,466 

Ceviz (fidan) 3 14,195 0 

Fındık 2 939 7 407,939 10 193,152 

Kestane 592 794,735 1  954,847 

Kestane (Doğadan toplama) 2 61,001 1,25 

Genel Toplam 4 291 12 046,456 17  020,94 

 

Bölgeler bazında incelendiğinde organik fındık en fazla Karadeniz Bölgesinde 

Zonguldak ilinde (2 656 ton) yetiştirilirken, organik olarak kestane en fazla Ege Bölgesi’nde 

Aydın ilinde (1 896 ton), badem Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Adıyaman ilinde (560 ton), 

antepfıstığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep ilinde (464 ton), ceviz Ege 

Bölgesi’nde İzmir ilinde (415 ton) yetiştirilmektedir (Anonim, 2015a). 

 

Antepfıstığında Organik Tarımın Durumu 

2010 yılı verilerine göre 2 112 229 da alanda 128 000 ton, 2014 yılı verilerine göre ise 

2 823 338 da alanda 80 000 ton olarak belirtilen ülkemiz toplam antepfıstığı üretiminin hemen 

tamamı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Öne çıkan iller 

Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman’dır. Ülkemizdeki toplam organik antepfıstığı 

üretiminin ise geleneksel yetiştiriciliğe oranla çok daha düşük düzeylerdeki alanlarda ve 
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miktarlarda gerçekleştirildiği, ancak organik yetiştiriciliğe olan ilginin artmakta olduğu da 

izlenmektedir. Nitekim; ülkemizde 2010 yılındaki organik antepfıstığı yetiştiriciliğinin toplam 

antepfıstığı üretimindeki payı %0,59 düzeyindedir, bu oran 2014 yılında %1,02 değerine 

yükselmiştir. 2010 yılında 1 397,22 da alanda 757,57 ton olan organik antepfıstığı üretimi, 

2014 yılında 13 397 da alanda 818 ton olarak kaydedilmiştir (Çizelge 2).   

Ülkemizdeki organik antepfıstığı yetiştiriciliği bölgeler bazında değerlendirildiğinde 

(2010 yılı); bu tür için en uygun ekolojik koşullara sahip olan ve geleneksel yetiştiricilikte en 

önemli konumdaki Güneydoğu Anadolu bölgesinin organik yetiştiricilik değerleri açısından 

da ilk sırada olduğu görülmektedir (847,22 da alanda 733 ton). Bu bölgeyi Marmara ve Ege 

bölgeleri izlemektedir. 2014 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesi yine ilk sıradadır. Ancak 

Marmara bölgesindeki organik antepfıstığı üretimi önemli miktarda düşmüştür.  

 

Çizelge 2. Ülkemizde Konvansiyonel Ve Organik Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin 2010 ve 2014     

                 Yıllarındaki Durumu 

 

İller bazında değerlendirildiğinde (2014 yılı); Gaziantep ili 464 ton üretim miktarı ile 

ilk sırada yer almakta, bu ili Şanlıurfa ve Adıyaman izlemektedir. Gaziantep ilinin 2010 

yılında konvansiyonel yetiştiriciliğe göre organik yetiştiricilikteki payı % 1.27 iken 2014 

yılında bu oranın % 2.69’a yükseldiği görülmektedir (Çizelge 2). Konvansiyonel 

yetiştiriciliğin en yoğun olduğu Güneydoğu Bölgesinde organik yetiştiricilik yapmayan iller 

de bulunmaktadır. Özellikle 15 228 ton üretimi olan Siirt ilinde organik antepfıstığı 

üretiminin yapılmaması dikkat çekicidir (Çizelge 2).  

Antepfıstığında organik üretim geçiş süreci 2003 yılında Şanlıurfa ve Adıyaman 

illeriyle başlarken, 2004 yılından itibaren Gaziantep ve 2005 yılında Aydın ve Çanakkale gibi 

illerde artış göstererek devam etmiştir. Son 10 yıllık süreçte organik antepfıstığı 

yetiştiriciliğinde Güneydoğu Anadolu bölgesi, özellikle de Gaziantep ili çiftçi sayısı, üretim 

alanı ve üretim miktarı artışı bakımından dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra yabani Pistacia 

popülasyonuna sahip Marmara, Ege bölgeleri ile Akdeniz bölgesi Mersin illerinde son 

yıllarda organik antepfıstığı yetiştiriciliğine yönelim de dikkat çekicidir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Ülkemizdeki Geçiş Süreci Organik Antepfıstığı Üretim Verileri 

 

Bademde Organik Tarımın Durumu 

2014 yılı verilerine göre 11 676 da alanda 2 101 ton olarak belirtilen toplam organik 

badem üretiminin büyük bir çoğunluğu (660 ton) Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilmektedir. Öne 

çıkan iller Manisa, İzmir ve Muğla’dır. Ege Bölgesi dışında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

Adıyaman ili de 560 ton olan organik badem üretimiyle dikkat çekmektedir. Tüm iller 

karşılaştırıldığında, organik yetiştiriciliğin en fazla Adıyaman ve Malatya illerinde artış 

görülmüştür. Ülkemizde 2010 yılındaki organik badem yetiştiriciliğinin toplam badem 

üretimindeki payı %0,17 düzeyindedir, bu oran 2014 yılında %2,81 değerine yükselmiştir.  

Bölgeler bazında değerlendirildiğinde; konvansiyonel yetiştiricilikte önemli 

konumdaki Ege bölgesinin organik yetiştiricilik değerleri açısından da ilk sırada olduğu 

görülmektedir (2 635 da alanda 660 ton). Bu bölgeyi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri izlemektedir. İller bazında değerlendirildiğinde; Adıyaman ili ilk sırada yer almakta, 

bu ili Manisa ve Antalya izlemektedir.  Adıyaman ilinin 2010 yılında geleneksel yetiştiriciliğe 

göre organik yetiştiricilikteki payı % 2.66 iken 2014 yılında bu oran % 45.2’ye yükselmiştir 

(Çizelge 3). Geleneksel yetiştiriciliğin en yoğun olduğu Ege Bölgesi’nde Kütahya ve Uşak 

organik üretim yapmayan ancak konvansiyonel yetiştiricilikte söz sahibi olan illerdir.  
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Çizelge 3. Ülkemizde Konvansiyonel Ve Organik Badem Yetiştiriciliğinin 2010 ve 2014 

Yıllarındaki Durumu 

 
 

Bademde organik üretim geçiş süreci 2003 yılında Kahramanmaraş ve İzmir illeriyle 

başlamış, Kahramanmaraş ilinde 3 yıl devam etmiş ancak ilerleme kaydedilmemiştir. İzmir 

ilinde ise 109 ton ile başlayan üretim 85 tona düşerek devam etmiştir. 2003 geçiş süreciyle 

organik üretime başlayıp, günümüze kadar üretimini devam ettiren tek il İzmir’dir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Ülkemizdeki Geçiş Süreci Organik Badem Üretim Verileri 

 

Cevizde Organik Tarımın Durumu 

2014 yılı verilerine göre ise 12 483 da alanda 1926 ton olarak belirtilen ülkemiz 

toplam ceviz üretiminin büyük bir kısmı Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilmektedir. Öne çıkan 

iller İzmir, Manisa, Aydın, Denizli’dir. Ülkemizde 2010 yılındaki organik ceviz 

yetiştiriciliğinin toplam ceviz üretimindeki payı %0,59 düzeyindedir, bu oran 2014 yılında 

%1,00 değerine yükselmiştir. Bölgeler bazında değerlendirildiğinde; konvansiyonel ceviz 

yetiştiriciliğinde önemli konumdaki Ege bölgesinin organik yetiştiricilik değerleri açısından 

da ilk sırada olduğu görülmektedir (653 ton üretim–3 179 da alan).  Bu bölgeyi Doğu 

Anadolu ve Akdeniz bölgeleri izlemektedir. İller bazında değerlendirildiğinde; İzmir ili 415 

ton üretim miktarı ile ilk sırada yer almakta, bu ili Van ve Mersin izlemektedir. 2010 ile 2014 

yılları karşılaştırıldığında, İzmir ilinin 2010 yılında geleneksel yetiştiriciliğe göre organik 

yetiştiricilikteki payı % 1.51 iken 2014 yılında bu oranın % 6.97’ye yükseldiği görülmektedir 

(Çizelge 4). Konvansiyonel yetiştiriciliğin en yoğun olduğu Ege Bölgesinde organik 

yetiştiricilik yapmayan il Uşak’tır.  
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Çizelge 4.  Ülkemizde  Konvansiyonel  ve  Organik  Ceviz  Yetiştiriciliğinin  2010   ve   2014   

                  Yıllarındaki Durumu 
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Şekil 3. Ülkemizdeki Geçiş Süreci Organik Ceviz Üretim Verileri 

 

Cevizde organik üretim geçiş süreci 2003 yılında yüksek üretim miktarıyla Bilecik ve 

Aydın, 2004 yılından itibaren de Isparta ve Konya illeriyle başlamıştır. Son 10 yıllık süreçte 
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organik ceviz yetiştiriciliğinde Ege bölgesi, özellikle de İzmir ve Aydın illeri çiftçi sayısı, 

üretim alanı ve üretim miktarı artışı bakımından dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra 

Marmara bölgesi Bursa ve Doğu Anadolu bölgesi Malatya ve Mersin illerinde son yıllarda 

organik ceviz yetiştiriciliğine yönelim de dikkat çekicidir (Şekil 3). 

 

Fındıkta Organik Tarımın Durumu 

Ülkemiz fındık yetiştiriciliğinin tamamı Karadeniz bölgesi tarafından karşılanmakta, 

organik fındık üretiminin payı oldukça düşük düzeylerde olmasına rağmen son yıllarda artma 

eğilimi de göstermektedir. 2010 yılında %1.32 düzeyindeki oran 2014 yılında %2,207 

değerine yükselmiştir. 2010 yılında 55 282 da alanda 7 939 ton olan organik fındık üretimi, 

2014 yılında 74 046,2 da alanda 10 190 ton olarak kaydedilmiştir (Çizelge 5). Organik fındık 

yetiştiriciliği açısından da Karadeniz bölgesi birinci sıradadır (72 783,2 da alanda 9 777 ton). 

Konvansiyonel yetiştiricilikte ön planda olan illerde aynı zamanda organik fındık üretim alan 

ve miktarları da yüksektir.  

 

Çizelge 5. Ülkemizde Konvansiyonel Ve Organik Fındık Yetiştiriciliğinin 2010 ve 2014 

Yıllarındaki Durumu 

 
 

2014 yılında en fazla organik fındık yetiştiriciliği 17.717 da alanda 2.656 ton üretim 

miktarı ile Zonguldak ilinde yapılırken, onu Ordu, Samsun, Artvin, Düzce ve Trabzon  illeri 

takip etmektedir. Bu yılda, Rize ve Sakarya illeri organik fındık üretimindeki artışlar ile 

Artvin ili üretimindeki azalma dikkat çekicidir. Rize ilinin 2010 yılında organik yetiştiriciliğin 
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konvansiyonel yetiştiricilikteki payı % 0.51 iken 2014 yılında bu oran % 40.73’e 

yükselmiştir. Ayrıca; Ege bölgesinde İzmir, İç Anadolu bölgesinde ise Konya ve Eskişehir 

illerinde fındık yetiştiriciliği yapılmamasına rağmen sırasıyla 15, 2 ve 1 dekarlık organik 

fındık alanlarının bulunması da dikkat çekmektedir (Çizelge 5).   

Fındıkta organik üretim geçiş süreci 2003 yılında Bolu, Düzce, İstanbul, Samsun ve 

Zonguldak illerinde başlarken, 2004 yılından itibaren Artvin, Ordu, Trabzon illerinin 

katılımıyla devam etmiştir. 2005 yılından itibaren Karadeniz bölgesinin diğer illerinde de 

geçiş ve üretim süreçlerinin başladığı görülmektedir. 2008-2009 yıllarında Eskişehir ve 

Konya illerindeki organik fındık üretim geçiş değerleri son derece düşük düzeylerdedir.  Ege 

Bölgesinde Aydın, Marmara Bölgesinde Bilecik ve İstanbul illerinin geçiş süreciyle organik 

üretime başladığı görülmektedir (Şekil 4).  

 

 

 

 

 

Şekil 4. Ülkemizdeki Geçiş Süreci Organik Fındık Üretim Verileri 

 

Kestanede Organik Tarımın Durumu 

Organik kestane yetiştiriciliğinde Ege (7 838 da alanda 1 948 ton) ve Marmara (121 da 

alanda 4 ton) bölgeleri ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgelerdeki organik kestane 

yetiştiriciliğinin oranları sırasıyla %5,29 ve %0,07 düzeylerindedir. Geleneksel yetiştiricilikte 

önemli bir bölge olan Karadeniz’de sadece Samsun ilinde 10 dekarlık bir alanda organik 

kestane yetiştirildiği bildirilmesine rağmen üretim bulunmamaktadır. Ege bölgesi organik 

kestane yetiştiriciliği açısından Aydın 1 896 ton üretim ve %9,03 payla ilk sırada yer almakta, 
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bu ili İzmir izlemektedir (Çizelge 6). Marmara Bölgesinde az da olsa Bursa ilinde organik 

kestane üretilmektedir, bu üretim İstanbul ve Yalova’da daha düşüktür. Yalova ilinde organik 

kestane alanlarındaki azalma dikkat çekmektedir.  Kestanede organik üretime geçiş süreci ile 

2003 yılında üretime başlayan iller Aydın, Bilecik, İstanbul, Bolu, Düzce, Kastamonu, 

Samsun ve Zonguldak olmuştur. Genel olarak incelendiğinde, kestanede organik üretimin 

diğer türlere göre daha az yapıldığı gözlenmektedir. Organik kestane yetiştiriciliğinde Aydın 

ili, 2003 yılından itibaren çiftçi sayısı, üretim alanı ve üretim miktarı bakımından her yıl artış 

gösteren en istikrarlı ilimizdir (Şekil 5).  
 

Çizelge 6. Ülkemizde Konvansiyonel Ve Organik Kestane Yetiştiriciliğinin 2010 ve 2014 

Yıllarındaki Durumu 
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Şekil 5. Ülkemizdeki Geçiş Süreci Organik Kestane Üretim Verileri 

 

Organik Sert Kabuklu Meyve Türleri Yetiştiriciliğine Verilen Destekler 

Ülkemizde organik yetiştiricilikte en fazla destek verilen sert kabuklu meyve türü 

fındık olup, bu türü ceviz, antepfıstığı, badem ve kestane izlemektedir. Bakanlık tarafından 

organik yetiştiriciliğe yapılan desteklerin birbirini izleyen yıllara göre önemli düzeyde 

artmakta olduğu dikkat çekmektedir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Tarım Bakanlığı Tarafından Organik Olarak Yetiştirilen Sert Kabuklu Meyve 

Türlerine Verilen Destekler 

 2013 YILINDA YAPILAN DESTEK 2014 YILINDA YAPILAN DESTEK 

Türler 

Çiftçi 

Sayısı 

Toplamı 

Toplam Desteğe 

Tabi Alan Toplamı 

(da) 

Toplam Tutar 

(TL) 

Çiftçi 

Sayısı 

Toplamı 

Toplam Desteğe 

Tabi Alan Toplamı 

(da) 

Toplam 

Tutar (TL) 

Antep fıstığı 76 13 900 486.507 70 14 246 997.278 

Badem 137 9 924 347.349 159 13 324 932.715 

Ceviz 318 9 259 324.063 519 17 699 1.238.955 

Fındık 2 807 71 399 2.498.972 3 549 86 865 6.080.603 

Kestane 581 7 331 256.569 764 10 785 755.014 

Toplam 3 919 111 813 3.913.462 5 061 641 326 44.892.827 
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Organik Sert Kabuklu Meyve Türlerinde İthalat - İhracat 

İthalat verileri incelendiğinde; ülkemizde organik antepfıstığı ve badem ithalatının 

yapılmadığı, organik ceviz ve fındık ile bazı fındık ürünlerinin ithal edildiği görülmektedir 

(Çizelge 8).   

  

Çizelge 8. Organik Yetiştirilen Sert Kabuklu Meyve Türlerinde İthalat 

YIL TÜR ÜLKE MİKTAR (kg) 

2007 Fındık Ezmesi Almanya 1.608 

2008 Ceviz (iç) Kırgızistan 45.280 

2009 - - - 

2010 Ceviz Kırgızistan 66.000 

2011 Fındık ezmesi Almanya 706,8 

2011 Ceviz Özbekistan 6.700 

2012 Fındık Almanya, İngiltere 91.000 

2013 Fındık ve fındık içi Almanya, İngiltere 23.000 

2014 Fındık Almanya 7.000 

 

İhracat verileri incelendiğinde; organik antepfıstığı ihracatının yeşil iç, kırmızı 

kabuklu, kavrulmuş halde, organik badem ve ceviz ihracatının çoğunlukla kabuksuz taze 

kurutulmuş olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. İhracattaki ürün çeşitliliği açısından en 

zengin tür fındık’tır; kabuksuz yanısıra kıyılmış fındık, fındık ezmesi, fındık unu, fındık 

püresi, dilinmiş fındık gibi sanayiye yönelik olarak da ihracata konu olmaktadır. Bu türlerde 

hemen tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapıldığı görülmektedir. Verilere geçen organik kestane 

ithalat ve ihracat değerleri bulunmamaktadır (Çizelge 9).  

 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İklim ve toprak yapısı nedeniyle ülkemizin organik yetiştiricilik konusundaki 

potansiyelinin; üreticinin eğitilmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve yeterli tanıtımın da 

yapılmasıyla, organik tarım konusunda danışmanlık desteğinin sağlanmasıyla, pazarlama 

şirketlerinin yatırım yapmasıyla, eğitici reklamlar, TV programları,  kampanyalar, 

bilgilendirme toplantıları, fuarların düzenlenmesiyle artırılabileceği düşünülmektedir. Organik 

tarım ürünlerinin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi uygun 

olacaktır. Üretici açısından organik üretimdeki bilgi ve anlayış eksikliğinin giderilmesi yanı 

sıra, gereken hukuki düzenlemelerin yapılması da yararlı olacaktır.   
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Çizelge 9. Organik Yetiştirilen Sert Kabuklu Meyve Türlerinde İhracat  

YIL TÜR PAZARLAMA ŞEKLİ ÜLKE MİKTAR (kg) TUTAR ($) 

2010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antep fıstığı 

  
Çıtlak kavlak tuzlu kavrulmuş Almanya, Fransa 13.020 195.260 

Kavrulmuş iç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti     

Badem Kabuksuz taze kurutulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti     

Ceviz Kabuksuz taze kurutulmuş Brezilya 
    

Fındık 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kabuksuz fındık 

Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, 

Avusturya, Belçika, Birleşik 

Devletler, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Hollanda, Hong 

Kong, Polonya, Yeni Zelanda, 

Almanya, Avusturya 

523.722 3.073.885 

Kıyılmış fındık Birleşik Devletler     

Fındık unu Almanya      

Fındık püresi Hollanda     

Fındık ezmesi İsviçre     

Kıyılmış fındık İsviçre     

Kavrulmuş bütün halde Almanya     

Kavrulmuş bütün halde kabuksuz Almanya 1.270 11.859 

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 
Almanya, Hollanda, Birleşik 

Devletler 18.500 111.647 

Beyazlatılmış kabuksuz Birleşik Devletler, İsviçre     

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti     

Diğer 
Sert kabuklu veya kurutulmuş 

meyve karışımları 
Almanya, Fransa 

    

2012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antepfıstığı 
Naturel Kırmızı Kabuklu Hollanda 50 848 

Yeşil iç (soyulmuş) Hollanda, İsviçre 1.530 67.198 

Ceviz Kabuksuz taze kurutulmuş 
Almanya, Avustralya, Japonya, 

İsveç 
1.189 16.698 

Fındık 

  

  

  

  

  

  

  

Kabuksuz Fındık 

Almanya, Avustralya, 

Avusturya, Birleşik Devletler, 

Birleşik Krallık, Danimarka, 

Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, 

İsveç, İsviçre, Ege serbest bölge  741.197 5.390.741 

Diğer kabuksuz fındıklar-taze 

kurutulmuş 
Malezya 600 5.790 

Kıyılmış fındık İsviçre 2.500 23.375 

Fındık unu Fransa, Hollanda, İsviçre 5.514 36.628 

Fındık püresi 
Almanya, Fransa, Hollanda, 

İsviçre, İtalya 
86.550 581.481 

Kıyılmış Fındık 
Almanya, Birleşik Devletler, 

Fransa, Hollanda, İsviçre 
113.484 871.949 

Beyazlatılmış Kabuksuz Hollanda 640 4891 

Kavrulmuş bütün kabuksuz 

Almanya, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Fransa, Hollanda, 

Japonya, İsveç, İsviçre 

61.814 574.789 

2014 

  
Diğer 

Sert Kabuklu meyve karışımı 

(kurutulmuş) 
Almanya 

3.226 28.416 

Diğer 
Sert Kabuklu meyve karışımı 

(alkollü) 
Birleşik Krallık 43.451 260.639 
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ORGANİK BAĞCILIKTA BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ 

 

Atilla ÇAKIR¹, Ezgi DOĞAN¹, Emin KAPLAN
2 

¹Bingöl Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Bingöl,Türkiye 
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Özet 

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengenin yeniden kurulması insanoğlunu 

çeşitli arayışlara yöneltmiştir. İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerinin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesi 

için yapılmış olan çalışmaların ilkini organik tarım oluşturmaktadır. Organik tarım, esas itibariyle sentetik 

kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, 

toprağın muhafazası ve bitkinin direncini artırma ile parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün 

bu olayların kapalı bir sistemde oluşturulmasını talep eden üretim şeklidir (İlter ve Altındişli, 1996). 

Bu üretim şeklinin, ülkemizde bahçe bitkileri tarımı yapılan alanların yaklaşık %15 civarını kaplayan, 

dış ticarette de önemli bir yere sahip ve organik tarımın ilk uygulanmış önemli tarımsal kollardan biri olan 

bağcılıkta uygulanabilirliğinin araştırılması büyük önem taşımaktadır (Anonim, 2003a). 

Organik gıda maddeleri eldesinde, özellikle tüketim aşamasına gelinceye kadar geçirmiş olduğu birçok 

aşamanın tümünde organik tarım esaslarının uygulanması organik tarım için temel esas olmasıyla beraber 

bağcılıkta organik yetiştirilmiş hammadde yeterli olabilmektedir. 

Bağcılıkta (vegetasyon dönemi), en çok uygulanan uygulamaların başında hastalık, zararlı ve yabancı 

otlar ile mücadele gelmektedir. Organik tarımda, organik kökenli başlıca kimyasallar; bordo bulamacının 

haricinde; arap sabunu, tütün suyu, sarımsak suyu, sütleğen otu ve çiğ süt gibi ürünlerinde bağcılıkta da 

kullanımı ve etki şekli-dozu araştırma konusu olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, organik üzüm-hastalıkzararlı yönetimi  

PLANT PROTECTION METHODS IN ORGANIC VINEYARDS 

 
Abstract 

Mankind has verged various studying for the improperpractices in the ecological system. The first of the 

studies is organic farming which constitutes to reestablishment of human and environmentally friendly 

production systems. agriculture, essentially prohibitstheuse of synthetic chemical pesticides and fertilizers but 

organic and greenmanure, croprotation, soil conservation and recommends to increase the plant's resistance and 

benefit from predators and parasites. All these events demanded to be formed in a closed system, not the amount 

of increase in production is a production method which aims to increase the quality of products. (İlter and 

Altındişli, 1996). 

This form of production, areacultivation of horticulture has covered 15%.It has an important place in 

foreign trade and investigate the applicability of the vineyard, which is one of the most important agricultural 

branch is the first applied in organic farming (Anonymous, 2003a). 

Obtained inorganic food, organic farming principles is applied and while the reare fundamental 

principles for organic farming in viticulture can be enough organically grown raw material. Inviticulture 

(vegetationperiod),  the disease, struggling with the pests and weeds comes one of the most applied application.  

Inorganic agriculture (vegetationperiod), origin of mainly organic chemicals are except that bordeaux; 

using of soap, tobaccojuice, garlicjuice, rawmilk, grass and spurgein viticulture and their effects and dose can be 

subjectfor searching. 

Key Words: Organic vineyard, organic grape,manage of diseases and pests 

1. GİRİŞ 

Asma (Vitis vinifera L.) oldukça eski tarihsel geçmişe sahip ve dünyada ekonomik 

anlamda yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan önemli bir türdür. A.B.D. başta olmak üzere, 

ılıman iklim kuşağı üzerinde yer alan pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de üzüm en 

değerli meyveler arasında sayılabilmektedir. Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim 

kuşağında yer alan ülkemiz, asmanın gen merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı 

coğrafyanın merkezindeki konumundan dolayı, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile 
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zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir (Ağaoğlu, 1999; Çelik ve ark., 1998; Ağaoğlu, 

2002). Elde edilen arkeolojik ve tarihsel bulgular, ilk asma kültürünün Yakın Doğu’da 

oluştuğuna tanıklık etmektedir (This ve ark., 2006). 

Bağcılıktada uygulama alanı bulmuş olan “Organik tarımda” ilk çalışma 1910’lu 

yıllarda İngiltere‘de ekolojik tarım görüşünün oluşturulmasıyla başlamıştır. 1928 yılında 

Biyodinamik Tarım Enstitüsünü kurmuştur. Bunu 1940 yılında Albert Howard’ın “Tarımsal 

Vasiyetnamesi”nin yayınlanması takip etmiştir. (Aksoy ve Altındişli, 2000). 1970 yılına 

kadar, A.B.D. ve Avrupa’da daha çok mahalli organizasyonlar şeklinde faaliyet göstermiş 

olan söz konusu topluluk; 1972 yılında federasyon (Uluslararası Organik Tarım Faaliyetleri 

Federasyonu-IFOAM) olarak değiştirilmiştir. 

Dünya ticareti 1970’li yıllarda başlamış olan ekolojik tarımdaki gelişmelere uygun 

olarak, Avrupa orijinli firmalar ekolojik ürün talebinde bulunmuş ve böylece 1984-1985 

yıllarında ülkemizde organik tarım başlamıştır (Aksoy ve Altındişli, 1999).Organik bağcılık 

Türkiye’de 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Ülkemizde organik olarak yetiştirilen 

üzümler, geniş oranda kuru üzümdür. En önemli çeşit olan Sultani çekirdeksiz toplam 

üretimin büyük bir kısmını oluşturmaktadır (Köse ve Odabaş, 2005). 

Organik sofralık ve kurutmalık üzüm tüketimi yanında şaraplık üzüm yetiştirilen pek 

çok ülkede organik bağcılık gittikçe önemli olmaya başlamıştır. Çoğu Avrupa dışındaki 

ülkelerde organik bağcılık henüz tam istenilen seviyede olmayıp bağ alanları genellikle 

küçüktür. Organik bağcılık hakkındaki bilgi yetersizliği bağcılığın yayılmasını da 

sınırlandırmaktadır (Köse ve Odabaş, 2005)  

Organik üretim şeklinin ülkemizin en önemli tarımsal kollardan biri olan bağcılıkta 

uygulanabilirliğinin araştırılması da bu yüzden büyük önem taşımaktadır. Geleneksel ihraç 

ürünlerimizden olan üzümün; sofralık olarak organik tarım ilkeleri doğrultusunda 

yetiştiriciliği sırasında verim kalitesini artırmaya yönelik olarak uygulanacak olan kültürel 

işlemlerin uygulanabilirliği önem arz etmektedir. 

 

2. DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZÜM ÜRETİM ALANI VE ÜRETİM MİKTARI 

FAO’nun 2012 yılına ait verilerine göre dünyada toplam 6.969.373 ha alanda bağcılık 

yapılmaktadır. Aynı yıla ait üzüm üretimi ise 67.067.128 ton’dur. Alan yönünden ilk beş 

ülkenin sıralamadaki yerinin yıllara göre değişmediği, Türkiye’nin İspanya, Fransa, İtalya ve 

Çin’in ardından 5. sırada yer aldığı görülmektedir. Üretim bakımından ise ülkemiz, Çin, 

İtalya, Fransa, İspanya ülkelerinden sonra 6. sırada yer almaktadır (Anonim, 2014a). Türkiye 

2012 yılı istatistiklerine göre dünya bağ alanları içinde 462.296 ha’lık bağ alanı varlığı ve 

dünya yaş üzüm üretiminin 4.275.659 ton’luk kısmıyla önemli bir bağcı ülke konumundadır 

(FAO, 2012). Ülkemizde üretilen üzümün ortalama % 35.48’i kurutulmaktadır. FAO 2012 

yılı verilerine göre, 214.086 ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve dışsatımda ülkemiz dünyada ilk sırada yer almaktadır. 

Üretilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından 2012 yılında, 506.499.000 $ gelir elde edilmiştir 

(Anonim, 2014a). Dünya’nın en büyük çekirdekli kuru üzüm üreticisi olan ülkemizin yıllık 

üretimi, 100-150 bin ton dolayındadır (Çelik, 2012). 
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Tablo 1. Dünya bağcılık alan (ha) ve üretim (ton) verileri (FAO, 2012)  

Alan (ha) Üretim (ton) 

Ülkeler 2011 2012 2011 2012 

1. İspanya 963.095 943.000 5.809.315 5.238.300 

2. Fransa 764.124 760.805 6.588.904 5.338.512 

3. İtalya 725.353 696.756 7.444.881 5.819.010 

4. Çin 596.900 600.000 9.070.000 9.699.267 

5. Türkiye 472.545 462.296 4.296.351 4.275.659 

6. A.B.D 388.539 389.349 6.756.449 6.661.820 

7. Arjantin 218.000 220.000 2.890.000 2.800.000 

8. İran 212.400 215.000 2.112.715 2.150.000 

9. Şili 202.000 204.000 3.149.380 3.200.000 

10. Portekiz 179.472 179.500 744.823 839.500 

 

3. ORGANİK BAĞCILIK 

Organik bağcılıkla ilgili ilk aktiviteler 1970’lerin sonunda başlamıştır. Almanya’da 

1970’in sonlarında ilk gönüllüler organik bağcılığın temel ilkelerini uygulamak için çok 

büyük gayret göstermişlerdir. 1977 yılında Almanya’da Almanya, İsviçre ve Fransa’dan gelen 

organik şarap üreticileri ile ilk toplantı yapılmıştır (Willer ve Zanoli, 2000). Organik bağcılık 

hakkındaki bilgi yetersizliği organik bağcılığın yayılmasını sınırlamaktadır. Pek çok 

geleneksel şarap üreticisi organik bağcılık hakkında çok az bilgiye sahiptir. Organik Üreticiler 

Birliği pek çok ülkede organik bağcılık hakkında henüz yeterli bir uzmanlık hizmeti 

verememektedir (Geier, 2000). Organik ürün pazarı tüm dünya hızla gelişen bir sektör 

durumuna gelmiştir. Halen Avrupa Birliği, ABD ve Japonya en büyük pazar konumundadır. 

Yıllık %20-30’luk büyüme hızı ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünya ticaret hacminin 10 

milyar dolardan 100 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir (Aksoy ve Altındişli, 

1999) 

Şaraplık üzüm yetiştirilen pek çok ülkede organik bağcılık gittikçe daha fazla önemli 

olmaya başlamıştır. Çoğu Avrupa dışındaki ülkelerde organik bağcılık şimdilik başlangıç 

safhasında olup, organik bağ alanları henüz küçüktür. Geleneksel olarak üretilen şaraplara 

olan talep, üreticilerin bağlarını organik yetiştiriciliğe dönüştürmesine bir engel teşkil 

etmektedir (Köse ve Odabaş, 2005).  

Organik tarım potansiyeli bakımından Dünya’nın önemli ülkeleri arasında kabul 

edilen ülkemizde bu konudaki uygulamalar 1985 yılında Avrupa ülkelerinin organik kuru 

üzüm talepleriyle başlamıştır (Altındişli, 2000). Halen ülkemizde üzümün de içerisinde 

bulunduğu 247 farklı ürünle 33.738,00 çiftçi tarafından toplam 660.807,40 alanda 

1.065.567,32 ton organik ürün üretilmektedir (Anonim, 2015). 2004 yılındaki geçiş süresi 

dâhil, 378 803 ton ile başlayan toplam organik üretimimiz, 2014 yılında 1.642.235 ton’a 

yükselmiştir. Bu üretim içerisinde üzüm önemli bir paya sahiptir. Organik üzüm üretimimiz 

2004 yılında 13 987 ton ile başlamış, 2014 yılında 23.557,24ton’ayükselmistir (Anonim, 

2015). Bu üretimin %70’ini çekirdeksiz kuru üzüm, bunun da %80’ini en önemli çeşit olan 

Sultani oluşturmaktadır (Tablo 3). Çekirdeksiz organik kuru üzüm üretiminin tamamına 

yakını Manisa ve İzmir illerimizde gerçekleştirilmektedir. Bu illerimizi Mersin, Çanakkale, 
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Denizli, Aydın, Niğde, Tekirdağ, İstanbul ve Gaziantep izlemektedir. Ülkemizde organik 

olarak üretilen üzümün büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. 

 

Tablo 2. Avrupa Ülkelerindeki Organik Bağ Alanları (Willer and Zanoli, 2000) 

Ülkeler Organik 

Bağlar (ha) 

Geleneksel 

Üretim 

Yapılan 

Bağlar (ha) 

Organik 

Bağların 

Toplam Bağ 

Alanları 

İçindeki 

Payı (%) 

Organik 

Üretim 

Yapılan 

Toplam 

Alan (ha) 

Organik 

Üretim 

Yapılan 

Toplam Alan 

İçindeki Payı 

(%) 

Avusturya 564 52.000 1.1 287.900 0.2 

Çek Cum. 25 13.000 0.2 71.620 00.4 

Fransa 10.213 917.000 1.1 316.000 3 

Gürcistan 100 85.000 0.1 - - 

Almanya 1.349 105.000 1.3 383.572 0.4 

Yunanistan 1.750 132.000 1.3 15.849 11 

Macaristan 350 131.000 0.3 34.500 1.0 

İtalya 48.000-

54.000 

922.000 5.2-5.9 958.687 5-5.6 

Portekiz 888 259.000 0.34 47.974 1.9 

İspanya 21.130 1.224.000 1.7 352.164 6.0 

İsviçre 209 14.991 1.4 84.124 0.3 

Türkiye 1988.96 567.000 0.4 - 7.8 

 

 

Tablo 3. Türkiye’de yıllara göre organik üzüm üretimleri (Anonim, 2015) 

Yıllar 

Toplam organik 

Üretim Alanı 

 (ha) 

Organik tarımın 

Üretim Miktarı 

(ton) 

Toplam üzüm 

üretimi  

(ton) 

Organik 

üzüm üretimi 

(ton) 

2004 209.573 377.616 3 500 000 13 987 

2005 203.811 421.934 3 850 000 15 156 

2006 192.789 458.095 4 000 063 16 668 

2007 174.283 568.128 3 612 781 15 509 

2008 166.883 530.224 3 918 442 22 669 

2009 501.641 983.715 4 264 720 20.683,67 

2010 510.033 1.343.737 4 255 000 25.665,49 

2011 614.618 1.659.543 4296351 22.034,904 

2012 702.909 1.750.126 4.185000 20.708,34 

2013 769.014 1.620.466 4.011000 24.355,4 

2014 842.216 1.642.235 4.175000 23.557,24 

 

Organik Üzüm Yetiştirme Tekniği Organik bağcılığın başlangıç aşamasını dikkate 

aldığımızda üçe ayrılır. 

1. Organik fidan dikimiyle başlayıp Organik üretime devam eden, 
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2. Organik olmayan fidanın dikimi ile başlayan ve 3 yıllık geçiş döneminden sonra 

Organik üretime devam eden,  

3. Mevcut bağlarda, 3 yıllık geçiş döneminden sonra Organik üretim olarak devam 

eden, Üç başlangıç noktasından sonra bağcılıkta yapılan tüm kültürel işlemlerin hepsi Organik 

tarımın esasları dikkate alındığında hemen hemen konvansiyonel üretim tekniği ile aynıdır. 

(Ateş F.) 

 

3.1. Organik Tarımda Hastalık ve Zararlı Yönetimi  

Organik tarımda hastalık yönetimini özetleyebilmek için yöntemler 2 ana grupta 

toplanabilir. Bunlardan ilki organik tarımın doğal dengeyi koruyucu, sağlıklı bitki üretimini 

hedefleyen ve geleneksel tarıma göre çok daha fazla önem verilmesi ve uygulanması gerekli 

olup yönetmeliklerdede zorunlu olarak talep edilen kültürel önlemlerdir. Bu yöntemler 

“ekolojik yönetim” ya da “pasif yönetim”adı ile anılmaktadır. Diğer yöntem ise aktif 

yöntemdir ve her iki yöntemde birbirinin tamamlayıcısıdır. Hastalık yönetiminde organik 

tarımda izinli bir prepatı zamanında bitki üzerine göndererek hastalık etmeniyle doğrudan 

mücadeleyi esas alan veya bitki davranışını değiştirerek onu dayanıklı kılmaya çalışan 

yöntemleri ise “aktif yönetim” adı altında toplanmaktadır. Bu maddeler genellikle “bitki 

kuvvetlendirici maddeler” veya “bitki bakım maddeleri” adı altında toplanan doğal kökenli 

maddeler olmakla beraber bakır ve kükürt gibi kimileri de geleneksel tarımda da kullanılan 

fungusitlerdir (Onoğur ve Çetinkaya, 2012). 

Organik metodlarla bitkisel üretim yapılan tarım alanlarında kesinlikle kimyasal ot 

öldürücüler, durdurucular ve gerileticiler kullanılamaz. Hastalık, zararlı ve yabancı otların 

kontrolünde; hastalıklara dayanıklı tür ve çeşit seçimi, uygun rotasyon planı, uygun toprak 

işleme yöntemleri uygulanmalı, kültürel, biyolojik, biyoteknik mücadele metotları 

uygulanmalı ve yabancı otlar elle veya çapalama yöntemiyle yok edilmelidirler. 

 

3.2. Organik Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 

Bağcılıkta hastalık ve zararlılardan kaynaklanan kayıpları önlemek amacıyla tarımsal 

savaşımda yaygın olarak kimyasal maddeler kullanılmaktadır. 

Tarımsal savaşımda kullanılan kimyasalların zararlı etkileri çoğunlukla pestisit 

kalıntılarının belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmıştır (Baydar ve ark., 2000). Pestisitlerin bitki 

üzerindeki kalıntı miktarları çevre, ilaç ve bitkiye bağlı faktörlerden etkilenir (Kaya ve 

Altındişli, 1998). 

Organik üzüm üreticileri geleneksel üzüm üreticilerinin karşılaştıkları aynı tür 

zararlılarla yüz yüzedir. İster organik ister geleneksel üretim yapsınlar karşılaşacakları ilk 

zararlı salkım güvesive yaprak piresidir. Organik yetiştiriciler yalnızca sentetik olmayan, 

doğal materyaller kullanmaktadır. Bu materyaller geleneksel pestisitlerden daha az toksik, 

daha çok seçici ve daha az kalıcı olan doğal maddelerdir. Genelde uygulanması oldukça 

pahalı olup, başarılı bir sonuç için daha çok dikkat etmek gerektirir ve bazen arzu edilen 

sonuca ulaşmak için daha fazla uygulama yapmak gerekir (Martinson, 2001).  

Geleneksel tarımın önemli pestisitlerinden olan kükürt ve bakırın kullanımı ancak 

belirli sınırlar içinde mümkündür. Almanya, İsviçre ve Avusturya’da metalik bakırın 

kullanımı sınırlandırılmıştır ve hektarda 3-4 kg’dan daha fazlasına izin verilmemektedir. 

Pestisit kullanımını reddeden ekolojik tarım, bunların yerine doğal kökenli bitki bakım 
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maddeleri ile doğal dayanıklılığı artırıcı maddeleri, kültürel önlemlerin desteği ile kullanıp 

hastalık etmeni ve zararlıları kontrol altında tutmaya çalışır (Onoğur ve Altındişli, 1998). 

Denemeler göstermiştir ki, bakır preparasyonları (bakır hidroksit, bakır oksiklorid ve bakır 

okzalat) ve alternatif maddeler olan Ulmasud, Myco-Sin, çiçeklenmeden önce 80-150 g/ha, 

çiçeklenme sonrası 200-400 g/ha kullanıldığında mildiyöye karşı etkili olmaktadır. Islahçılar 

hastalıklara dayanıklı üzüm çeşitlerinin ıslahı üzerinde çalışmaktadır. ABD’nin birçok 

şehrinde vinifera çeşitleri ile labrusca çeşitleri arasında yapılan melezleme çalışmaları 

yapılmaktadır (Fisher, 2000). Organik tarım yönetmeliğine göre organik bağcılıkta 

kullanılabilecek bitki koruma maddeleri Tablo 4 ve Tablo 5’te belirtilmiştir.  

 

Tablo 4. Organik bağcılıkta zararlılar için kullanılabilecek bitki koruma ürünleri 

Zararlı Türü Zaralının Bilimsel İsmi Organik Bağcılıkta Kullanılabilecek 

Preparatlar 

BAĞ YAPRAK UYUZU Colomerus (=Eriophyes) 

vitis 

Rotenone, 

Sabun, 

Azadirachtin, 

Pyrethrin 

İKİ NOKTALI KIRMIZI 

ÖRÜMCEK 

Tetranychusurticae Rotenone,Kolza ve nem bitkilerinden 

hazırlanan yağlı preparatlar,Parafin 

yağları, Sabun, Pyrethrin, Kireç ve 

kireç-sülfür.Nicotin spreyi, Tuz 

Spreyi, sarımsak 

SALKIM GÜVESİ Lobesiabotrana Bacillusthuringiensis, Pyrethrum, 

Ryaniaspeciosa, Feromon preparatları, 

Sarımsak Tozu Ve Kırmızı Biber, 

Azadirachtin, Pyrethrin 

FİLOKSERA Viteusvitifolii Sabun, Azadirachtin, Pyrethrin 

ASMA AĞUSTOS 

BÖCEĞİ 

Klapperichicen 

(=Chloropsalta) 

viridissima 

Sarımsak Tozu Ve Kırmızı Biber, 

Azadirachtin 

BAĞ ÇADIR TIRTILI Arctiavillica Crysanthemumcinerariaefolium, 

Pyrethrum, Rotenone, Ryaniaspeciosa, 

Bacillusthuringiensis,Ssge,Tansy, 

Thyme spreyleri, Sarımsak Tozu Ve 

Kırmızı Biber, Azadirachtin, 

BAĞ GÖZ KURDU Theresimimaampelophaga Crysanthemumcinerariaefolium, 

Pyrethrum, Ryaniaspeciosa, 

Bacillusthuringiensis, Sarımsak Tozu 

Ve Kırmızı Biber, Azadirachtin, 

BAĞ MAYMUNCUKLARI Otiorhynchusscitus Crysanthemumcinerariaefolium, 

Pyrethrum, Sarımsak Tozu Ve Kırmızı 

Biber, Azadirachtin 

ASMA 

HORTUMLUBÖCEĞİ 

Megamecusshevketi Crysanthemumcinerariaefolium, 

Pyrethrin Sarımsak Tozu Ve Kırmızı 

Biber, Azadirachtin 

BAĞ THRİPSİ Anaphothripsvitis Rotenone, Alkol Speyi, Sabun, 

Pyrethrin, Nicotine, Sabadilla 

BAĞ ÜVEZİ Arboridia (=Erythroneura) 

adanae 

Rotenone, Ssge,Tansy, Thyme 

Spreyleri, Sabun, Azadirachtin 
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Tablo 5. Organik bağcılıkta hastalıklar için kullanılabilecek bitki koruma ürünleri 

Hastalık Adı Hastalığın Etmeni Organik Bağcılıkta Kullanılabilecek 

Preparatlar 

BAĞ ANTRAKNOZU Elsinoeampelina Bakır sülfat %25, Sodyum Bikarbonat 

BAĞ KÜLLEMESİ Uncinulanecator(Schw.) Kükürt, Sodyum Silikat, Sodyum 

Bikarbonat,Lesitin,Süt 

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmoparaviticola Bakır oksiklorid %50, Kieselgur, 

Bordo ve Burdunger Bulamacı, 

Bakırlı Bileşikler(Bakırhidroksit, 

bakıroksit, bakırsülfat ve 

bakıroksiklorit) 

Süt, Elma sirkesi 

BAĞ YAPRAK UYUZU Colomerus (=Eriophyes) 

vitis 

Bordo ve Burdunger Bulamacı 

BAĞLARDA KURŞUNİ 

KÜF HASTALIĞI 

Botrytiscinerea Bacıllussubtilis OST ırkı % 1.34, 

Sodyum Bikarbonat, 

BAĞLARDA ÖLÜ KOL 

HASTALIĞI 

Phomopsisviticola Bakır kalsiyum sülfat %20 

ASMA GÖVDE 

ÇUKURLAŞMASI VİRÜSÜ 

Rugosewoodcomplex Süt 

ASMA YAPRAK 

KIVIRCIKLIĞI VİRÜS 

Grapveinleafroll virüs Süt 

ASMA YELPAZE 

YAPRAK VİRÜSÜ 

Grapveinfanleaf virüs Süt 

 

4. SONUÇ 

Organik bağcılık tam bir sistem olmayıp birharekettir. Problemler toprak işleme ve 

bitkikoruma uygulamalarında ortaya çıkmaktadır.Fungal hastalıklara karşı kullanılan bakır, 

kritik bir problemdir. Çünkü toprakta bakır birikimi olmaktadır. 2002 yılında bakırın dekarda 

3 kg olan kullanımının 1.5 kg’a düşürülmesi söz konusudur. Bir diğer hastalık olan mildiyöye 

çeşitlerin dayanımını geliştirmek için daha iyi çözümler aranmaktadır. Ancak Avrupa birliği 

üye ülkeleri içerisinde interspesifik (hibrit) çeşitlerin kullanımı yasaklanmıştır. Tanınmış 

organik bağcılara ve organik şarapçılara göre interspesifik veya benzer teknolojiyle üretilen 

çeşitlerin ıslahı ve kullanımı ekolojik bağcılığıniçeriğine uymamakta, suni ürünlerin 

oluşmasına sebebiyet vermektedir.  

 

BAĞ YAPRAK PİRELERİ Asymmetrascadecedens 

,Empoascadecipiens 

Rotenone, Sabun, Azadirachtin, 

Pyrethrin 

BAĞDA HAZİRAN 

BÖCEĞİ 

Polyphyllafullo Crysanthemumcinerariaefolium,Pyreth

rum, Sarımsak Tozu Ve Kırmızı 

Biber, Azadirachtin 

BAĞDA UNLU BİT Planococcuscitri Yazlık Yağlar 700-850 G/L, Nicotine, 

Alkol Speyi, Sabun, Azadirachtin, 

Nicotine 

DÜRMECE ( BAĞ 

PİRALİ) 

Sparganothispilleriana Crysanthemumcinerariaefolium, 

Pyrethrum, Ryaniaspeciosa, 

Bacillusthuringiensis,Azadirachtin, 

Pyrethrin, 
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TÜRKİYEDE ORGANİK KABA YEM ÜRETİMİ VE HAYVAN 

BESLEME AÇISINDAN ÖNEMİ 
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2
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Özet 

Ülkemizde 14.244.673 adet büyükbaş, 41.462.349 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Ayrıca 

298.029.734 adet kanatlı hayvan varlığımız mevcuttur. Hayvansal varlığımızın yem ihtiyacının büyük bir 

bölümü yem bitkileri üretimleri ve çayır meralardan elde edilen kaba yemler ile karşılanmaktadır. Sağlıklı 

hayvansal ürün elde edilmesi,  hayvanların kaliteli ve sağlıklı yem tüketmeleri ile doğrudan ilişkilidir. Hayvansal 

üretimde önemli sağlık sorunları, yetersiz ve sağlıksız beslenmeden kaynaklanmaktadır. 

Ülkemizde hayvan beslemede önemli yeri olan kaliteli ve organik kaba yemlerin bir bölümü (12 milyon 

ton) çayır meralardan, diğer bir bölümü (18.3 milyon ton) ise yem bitkileri üretim alanlarından elde 

edilmektedir. Çayır ve meralarda genel itibarı ile ticari gübre ve tarımsal ilaç kullanılmayışı bu alanlardan elde 

edilen kaba yemlerin organik tarım açısından önemini bir kat daha artırmaktadır. Ancak mevcut üretim alanları 

arzu edilen seviyede organik hayvansal üretim için yeterli olmayıp, organik yem üretim alanlarından elde edilen 

kaba yem miktarının artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Organik Kaba Yem, Organik Hayvancılık, Organik Hayvan Besleme, Organik Yem 

Bitkileri 

ORGANİC ROUGHAGES PRODUCTION IN TURKEY AND 

IMPORTANCE IN TERMS OF ANIMAL FEEDING 

 
Abstract 

There are 14.244.673 cattle, 41.462.349 sheeps and goats in our country. Furthermore there are 

298.029.734 poultry. The large amount of roughage need of animal population is supplied with forage crops 

production and roughage that is obtained from grasslands. The obtaining of healthy animal production is directly 

interested with consumed healthy and quality roughage by animals.  

The most significant reasons of health problems in animal production are sourced by unhealthy and 

insufficient nutrition. The part of (12 million tonnes) quality and organic roughages in most significant animal 

nutrition for our country is obtained by pasture and meadow, and the other part of (18,3 million tonnes) roughage 

is obtained by forage crops production areas. Generally the commercial fertilizer and pesticides hasn’t used in 

grasslands, this case has more increased the significant of pasture and meadow. Furthermore the obtained of 

roughage by present areas is insufficient for organic animal production. For this reason, organic roughage 

production amounts must inreased. 

Keywords: Organic Roughages, Organic Livestock Farming, Organic Animal Feeding, Organic Forage Crops 

 

1. GİRİŞ 

Yakın tarihe kadar yavaş bir gelişim gösteren dünya nüfusu, günümüzde hızlı bir 

şekilde artmaktadır. 1960 yılında 3 milyar kişi olan dünya nüfusu, 2015 yılında yaklaşık 7,36 

milyara ulaşarak, iki kattan daha fazla artmıştır (Anonim, 2015).  

Dünya nüfusunun son 50 yılda hızla artması (% 245,3 oranında) bitkisel ve hayvansal 

ürünlere olan talebi arttırmış fakat mevcut üretim şekli artan talebi karşılamakta yetersiz 

kalmıştır. Çözüm olarak üretimin arttırılmasına yönelik politikalar geliştirilmiş, yeni alanların 

tarıma açılmasına yönelik hedefler belirlenmiş ve konvansiyonel tarıma geçilmiştir. 

Konvansiyonel tarıma geçişle birlikte, yoğun ve bilinçsiz tarım ilacı ve gübre kullanılması, 

yanlış toprak işleme uygulamaları, kalıntı riski, toprağın fiziksel yapısının bozulması, organik 

madde ve canlılığının yitirilmesi ve besin maddesi dengesinin bozulması, tuzlanma, 

çoraklaşma gibi önemli çevre sorunları baş göstermiştir. Bunlara ek olarak günümüzde 
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bireylerin sağlıklı ve herhangi bir kimyasal kalıntı içermeyen bitkisel ve hayvansal gıdaları 

temin etmesi ve tüketmesi oldukça zorlaşmıştır. 

Uzun zaman yüksek seviyede verim almak için çalışan gelişmiş ülkeler tarafından 

yapılan konvansiyonel tarımın çevre, hayvan ve insan sağlığına olumsuz etkileri tespit 

edilince, yeni bir üretim şekli arayışına girilmiştir. Birçok ülkede ve ülkemizde bilinçlenerek 

örgütlenen üretici ve tüketiciler doğaya zarar vermeyen yöntemlerle, insan sağlığına zarar 

vermeyen tarımsal ve hayvansal ürünleri üretmeyi ve tüketmeyi tercih etmişlerdir. Bu sayede 

yeni bir üretim şekli olarak organik (ekolojik) tarım ortaya çıkmıştır (Selçuk ve Saçaklı, 

2007).  

Gerek insan sağlığı ve gerekse çevre sağlığı açısından duyulan gelecek endişesi, insan 

sağlığına zararlı olmayan ürünlere talep olduğunu fark eden özel girişimcilerin bu alandaki 

ticari girişimlerinde etkili olmuştur (Onoğur, 1998).  

Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas 

olarak sentetik kimyasal ilaçların, hormonların ve mineral gübrelerin kullanımının 

yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin 

direncini artırma, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğal düşmanlardan yararlanmayı 

öneren, bütün bu işlemlerin kapalı bir sistem içerisinde oluşturulmasını öngören, üretim 

miktarının yanında ürün kalitesini de yükseltmeyi amaçlayan alternatif bir üretim şekli olarak 

tanımlanmaktadır (Aksoy ve Altındişli, 1999). 

Organik tarım anlayışı ilk kez 1910 yılında İngiltere’de gündeme gelmiş; bir diğer 

alternatif arayışı ise 1930’larda İsviçre’de ortaya çıkmıştır. Organik tarımın Avrupa’daki 

gelişimi, II. Dünya Savaşı ile birlikte yavaşlamış, ancak bazı üreticilerin bireysel çabaları 

şeklinde devam edebilmiştir (Ak ve Atay, 2008).  

Organik tarım ilk olarak Avrupa ve ABD’de bazı öncü kişi ve kuruluşlar tarafından 

başlatılmıştır (Tate, 1994). Organik tarımda dünya çapında ilk örgütlenme 1972 yılında 

Almanya’da Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM) kurulması 

ile gerçekleştirilmiştir. IFOAM tüm dünyadaki organik tarım hareketlerini bir çatı altında 

toplamayı, hareketin gelişimini sağlıklı bir biçimde yönlendirmeyi, gerekli standart ve 

yönetmelikleri hazırlamayı, tüm gelişmeleri üyelerine ve çiftçilere aktarmayı amaçlamaktadır 

(Ak ve Atay, 2008).  

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)’nun verilerine göre 

dünyada toplam 160 ülkede yaklaşık 37,2 milyon hektar alanda organik tarım yapılmaktadır 

(Willer, 2011). Bu alanlar, dünya tarım alanlarının % 0,9 unu teşkil etmektedir. Organik tarım 

alanları giderek artmaktadır. Willer (2011)’in belirttiğine göre organik tarım alanlarının, 23 

milyon hektarını (% 62’sini) organik çayır-mera alanları ve 1,8 milyon hektarını (% 5’ini) ise 

organik yem bitkileri üretim alanları teşkil etmektedir (Şekil 1). 

Willer ve Klicher (2011)’e göre dünya organik tarım alanlarının büyük kısmı 

Avustralya (12 milyon hektar), Arjantin (4.4 milyon hektar), ABD (1.95 milyon hektar), Çin 

(1.85 milyon hektar), Brezilya (1.77 milyon hektar), İspanya (1.33 milyon hektar) ve 

Hindistan (1.18 milyon hektar)’da bulunmaktadır. Dünya organik tarım alanlarının yaklaşık 

2/3’ü organik otlak ve meradır, Avustralya, Arjantin, Çin ve Şili’deki organik tarım 
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alanlarının çoğunu organik otlaklar oluşturmaktadır. Dünyadaki toplam organik alanların 

%32,6’sı Okyanusya, % 24,9’u Avrupa, % 23’ü Latin Amerika, % 9,6’sı Asya, % 7.1’i Kuzey 

 

Şekil 1. Organik Üretim Alanlarının Dağılımı 

 

Amerika ve % 2,8’i Afrika’da yer almaktadır. En fazla organik tarım üreticisi ülkeler 

sırasıyla Hindistan, Uganda, Meksika, Etiyopya, Tanzanya, Peru, İtalya ve Türkiye’dir. 

Avrupa’da 2009 yılı sonu itibariyle 9.3 milyon hektar alanda, yaklaşık 250,000 üretici 

tarafından organik tarım yapılmaktadır. Buna göre, Avrupa’daki toplam tarım alanlarının % 

1.9’unda organik tarım yapılmaktadır. Dünya organik tarım ve gıda ürünleri pazarını 

oluşturan başlıca ülkeler kuzey Amerika (% 48) ve Batı Avrupa (% 48)’da yer almaktadır. Bu 

pazar 1999 ile 2009 yılları arasında hızla büyümüş (% 267) ve 15.2 milyar $’dan neredeyse 

55 milyar $’a ulaşmıştır. 2009 yılında dünya toplam gıda ve içecek pazarının yaklaşık % 5’i 

organik ürün satışlarından oluşmuştur.  

Willer ve Klicher (2009) 27 üyeli genişletilmiş Avrupa Birliği’nde 7.2 milyon hektar 

organik alanda, 178,000 organik tarım üreticisinin faaliyette bulunduğunu, bu rakamların 

toplam tarım alanlarının % 4.7’sine ve toplam tarım üreticilerinin % 1.2’sine denk geldiğini 

bildirmiştir. Ayrıca dünyada organik tarım ile uğraşan üretici nüfusunun yaklaşık 1.8 milyon 

olduğunu ve bu organik tarım üreticilerinin % 43,5’inin Afrika’da, % 19,2’sinin Asya’da, % 

18.3’ünün Latin Amerika’da, % 17,5’inin Avrupa’da ve % 1’inin Kuzey Amerika’da 

bulunduğunu da bildirmiştir. 

Organik tarım önce bitkisel üretim amacıyla ortaya çıkmış; daha sonra hayvancılıkta 

da önemli bir mesafe kat edilmiştir. Özellikle ABD, Kanada, Avusturya, Danimarka ve 

Almanya gibi ülkelerde organik hayvansal üretime geçiş hızlı bir şekilde başlamıştır. Dünya 

üzerinde organik hayvancılık açısından önde gelen ülkeler ABD ve Kanada’dır.  

Avrupa Birliği’ndeki sığır varlığının % 2.9’u (2.6 milyon baş), koyun varlığının % 

3.4’ü (3.5 milyon baş), keçi varlığının % 4.8’i (578 bin baş) organik olarak yetiştirilmektedir. 

AB’nin en büyük organik sığır üreticileri Almanya (% 15.8), Avusturya (% 14.6) ve İngiltere 

(% 12.9)’dir. Organik koyunculuk sektörü İngiltere (% 25.4), İtalya (% 18.9) ve İspanya’da 

(% 13.2) yaygındır. Organik keçi varlığının % 53.5’i Yunanistan’da olup, İtalya (% 12.9) 

ikinci sırada yer almaktadır (Răducuţă, 2011).  

1,80 
Milyon Ha  

12,40  
Milyon Ha 

23 Milyon Ha 

Organik Yem Bitkileri 
Üretim Alanı 

Diğer Organik Üretim 
Alanları  

Organik Çayır Mera 
Alanları 
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Organik tarımın ülkemizdeki başlangıcı dünyada olduğu gibi önder çiftçilerin 

girişimleri ile değil; Avrupalı organik tarım şirketlerinin talepleri doğrultusunda 

şekillenmiştir. Yabancı şirketler bu kapsamda 1984 yılından başlayarak sözleşmeli üreticilik 

modeliyle gereksinimleri olan ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak için organik üretim 

projelerini yürürlüğe koymuştur (Hanoğlu, 2013). 

İlk organik üretim kuru üzüm ve kuru incir ile Ege bölgesinde başlamış, kayısı ve 

fındık üretimi ile sürmüştür (Altındişli ve Aksoy, 2010). Daha sonraki yıllarda bu ürünlere 

kuru kayısı, fındık da katılmış ve organik üretim farklı bölgelerimizde de yapılmaya 

başlanmıştır. Son 10 yılda yetiştirilen organik ürün çeşidi 150’den 225’e, üretici sayısı 

12.400’den 42.500 kişiye ulaşmıştır. Üretim alanları 7 katına, üretim miktarı ise 5 katına 

çıkmıştır. Buna karşılık ihracat miktar olarak 19.200 tondan 3.400 tona,  değer bazında ise 

30.9 milyon Dolardan 15.5 milyon Dolara düşmüştür (GTHB, 2012).  

Ekolojik tarımla ilgili ilk yasal düzenleme 18 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan “Bitkisel Ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine 

İlişkin Yönetmelik” ile yapılmıştır. İkinci yasal düzenleme ise 1 Temmuz 2002 tarih, 24812 

sayılı resmi gazetede yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin 

Yönetmelik” ile gerçekleştirilmiştir (Altındişli, 2002).  

Avrupa ülkelerinden gelen talep doğrultusunda, organik üretimimizde çeşitlilik artmış 

ve organik üretim projeleri 1980’li yılların ortasından itibaren tüm Türkiye’de yürütülmeye 

başlamıştır (Rehber ve Turan, 2002).  

Ülkemizdeki organik üretim, yurtdışından gelen taleplerin artması, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nın organik üretimi desteklemesi, üniversite, araştırma kuruluşları, Sivil Toplum 

Kuruluşları (STK), yerli tüketicilerin ve kamuoyunun konuya ilgi göstermesi, iç pazarın 

oluşumu vd. gelişmeler sonucu hızla artmaktadır (Demiryürek ve ark., 2008). Türkiye’de 

organik tarım son 20 yıllık dönemde hızla gelişmiştir. Resmi istatistiklerde (Anonim, 2011) 

son yıllarda ekstrem artışlar dikkati çekmektedir. Bu artışların üretici sayısı ve üretim 

alanındaki artışlardan kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle, 2008 ile 2010 yılları arasında 

organik üretim alanı 3.5 kat ve organik üretim yapan üretici sayısı ise neredeyse 2 kat 

artmıştır. Bu yıllardaki aşırı artış göz ardı edilse bile, 1990 ve 2010 dönem arasında 

yetiştirilen organik üretim çeşidi 27 kat, organik üretici sayısı 134 kat ve organik üretim alanı 

370 kat artmıştır (Anonim, 2011). Bu gelişmeler sonucu Türkiye, AB’ye organik ürün ihraç 

eden önemli ülkeler arasına girmiştir.  

Ülkemizde iyi tarım üretimleri 2007 yılında 53.607 da alanda 149.693 ton iken 2014 

yılında 2.147.195 da alanda 4.151.661 ton olmuştur. Organik tarım üretimleri ise 2002 yılında 

89.827 da alanda 310.125 ton iken 2014 yılında 883.118 da alanda 2.217.055 ton olarak 

gerçekleşmiştir. (GTHB, 2015) 

Türkiye’de organik hayvansal üretim ise uzun yıllar yalnızca arıcılık ve bal üretimi ile 

sınırlı kalmıştır. Son yıllarda diğer hayvancılık dallarında da önemli gelişmeler sağlanmış; 

organik büyükbaş ve küçükbaş besiciliği, süt ve et üretimi, kanatlı yetiştiriciliği başlamıştır.  

Ülkemizde organik hayvancılığın artmasıyla birlikte organik yem bitkisi 

yetiştiriciliğine olan ihtiyaç artmıştır. Artan ihtiyaç doğrultusunda organik yem bitkisi üretimi 

de 315.053 ton seciyesine kadar yükselmiştir fakat hala istenen düzeyde değildir (GTHB, 

2012). 2014 yılı verilerine göre ülkemizde organik hayvancılık yapan çiftçi sayısı 1.632’dir. 
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Son yıllarda organik hayvancılığın artmasıyla birlikte ülkemizdeki organik büyükbaş hayvan 

sayısı 46.613, organik küçükbaş hayvan sayısı 92.053 ve organik kanatlı sayısı 854.502’ye 

ulaşmıştır. Ayrıca organik arıcılık yapan 279 üreticimiz ve 32.302 adet organik arı kovanımız 

mevcuttur (GTHB, 2015).  

 

Hayvancılıkta Yem Bitkileri Üretiminden Elde Edilen Organik Kaba Yemlerin Önemi 

Hayvansal üretimde temel yem kaynaklarını; çayır meralar, yem bitkileri tarımı ve 

tarla tarımı kalıntıları oluşturmaktadır. Günümüzde ticari kaygılar ve yüksek verim hedefleri 

ön planda olduğu için konvansiyonel tarım yöntemlerinden vazgeçilememektedir 

Konvansiyonel bitkisel üretim erozyona zemin hazırlayarak,  transgenik tohumları 

yaygın hale getirerek, yoğun kullanılan sentetik kimyasal gübreleri ve tarım ilaçları ile hem 

ekolojik dengeyi bozmakta, hem de hayvan ve insan sağlığını tehdit etmektedir (Aksoy ve 

Altındişli, 1998). Ayrıca yeterince hijyenik hale getirilmemiş ve içeriğinde ilaç kalıntıları da 

bulunabilen çeşitli kesimhane yan ürünleri ve kadavra unlarının kullanımı da önemli sağlık 

sorunlarına neden olabilmektedir. Yakın zamanda Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) 

/ Deli Dana Hastalığı da konvansiyonel hayvansal üretimin yol açtığı önemli bir problemdir 

(Şayan ve Polat, 2001). 

Konvansiyonel hayvansal üretimde yemlerde çeşitli katkı maddelerinin kullanılmaları 

da önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Örneğin, kanatlılarda ve özellikle etlik 

piliçlerde gelişmeyi ve yemden yararlanmayı uyarıcı olarak antibiyotik kullanımı konusunda 

en önemli prensip, insanlarda ve hayvanlarda tedavi (sağıtım) amacıyla kullanılanlardan 

olmaması veya bunlarla ilişkisi veya etkileşimi bulunmaması gerekir iken, zaman zaman söz 

konusu prensibe uyulmadığı görülmektedir (Şayan ve Polat, 2001).   

Konvansiyonel hayvansal üretimde kullanılan yem ve yem katkı maddelerinin 

hayvansal gıdalarda bıraktığı kalıntılar, bu ürünleri tüketen kişilerde ciddi sağlık sorunlarına 

yol açmakta, tüketicileri kimyasal kullanılmadan üretilen gıdalara yöneltmektedir (Wahlshe 

ve ark., 2006). Bilhassa Avrupa ülkelerinde hayvan besleme yöntemleri sebebiyle ortaya 

çıkan deli dana hastalığı (BSE), dioksin kirliliği, ayak ve diş hastalıkları gibi sorunlardaki 

artış tüketicileri alternatif ürünlere yöneltmektedir (Kouba, 2003).  

Konvansiyonel hayvansal üretim sonucunda karşılaşılan bu problemler insanları 

organik hayvansal üretime yöneltmektedir. Organik hayvansal üretimde amaç; organik bir 

sürü oluşturmak, bu hayvanları organik yetiştirme şartlarında organik yemlerle besleyerek 

sağlıklı hayvanlar ve bu sağlıklı hayvanlardan da sağlıklı ürünler elde etmektir. 

Organik hayvansal üretimde hayvanların yüksek oranda organik besinlerle beslenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle geleneksel yetiştiricilikten bazı farklılıklar gösteren, organik yem 

bitkileri yetiştiriciliği çok önemlidir ve organik hayvansal üretimin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Nitekim hayvanlar için tüm organik yetiştirme şartları sağlanmış olsa bile, organik besleme 

olanakları yerine getirilmedikçe organik ürünlerin elde edilmesi mümkün olmamaktadır. 

Hayvan beslemede yapılan hatalar ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Hayvan 

beslemesinde rasyonları oluşturan yemlerin kalitesi, miktarı, veriliş şekilleri ve yemlerde 

kullanılan katkı maddeleri hayvan sağlığını önemli derecede etkilemektedir (Şayan ve Polat, 

2001).  
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Organik bir besleme için, yemler organik ve bitkisel kaynaklı olmalı ve üreticiler bu 

yemleri mümkün olduğunca kendi işletmelerinden veya yakın işletmelerden temin etmelidir. 

Organik sığır, koyun ve keçi işletmelerinin organik yem temininin yanı sıra rahatça hayvan 

otlatabilecek mera alanlarına sahip olmasında yarar vardır. Organik bitkisel kaynaklı yemler 

transgenik olmadıkları, sentetik kimyasal gübre ve tarım ilacı kalıntıları içermedikleri için 

hayvan ve insan sağlığını tehdit etmemektedirler. Bununla beraber, rasyonlarda belli bir 

miktar konvansiyonel yem kullanımına da izin verilebilmektedir (Şayan ve Polat, 2001).   

Organik hayvan beslemede, kesimhane yan ürünleri ve kadavra unları gibi hayvansal 

kaynaklı yemlerin kullanımı da yasaklanmıştır. Nitekim, hayvan ve insan sağlığını tehdit eden 

BSE hastalığının da, konvansiyonel hayvan beslemede bu tür yemlerin kullanılması nedeniyle 

ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Organik hayvan beslemede antibiyotiklerin ve hormonların, 

hastalıkların tedavisi dışında gelişmeyi ve yemden yararlanmayı uyarıcı olarak kullanılmaları 

yasaklanmıştır. Vitaminler ve iz elementlerin ise, sadece izin verilenleri kullanılmamakta; 

Probiyotik, enzim, organik asitler, tahıl kırıntıları, melas ve tuzun kullanılmalarına ise izin 

verilmektedir (Anonim, 2015).  

Organik Tarım Yönetmeliğine göre zorunlu durumlarda % 40'a kadar konvansiyonel 

yem kullanılabileceği bildirilmektedir. Sadece meraların yetersiz olduğu durumlarda ise, 

toplam rasyon kuru maddesinde izin verilen konvansiyonel yem tüketimi en fazla % 25’dir. 

Günlük rasyonlarda geçiş sürecinde olan yemlerin % 30 oranına kadar, hem geçiş sürecinde 

hem de aynı işletmeden gelen yemlerin ise % 60 oranına kadar konvansiyonel yem 

kullanımına izin verilebilmektedir (Anonim, 2004).  

Organik yemler sadece konvansiyonel yem yetiştiriciliğinin hayvanlar üzerindeki 

olumsuz etkilerini gidermekle kalmayıp besin değeri yönünden de üstünlük sağlamaktadır. 

Yapılan araştırmalar genel olarak organik ürünlerin besin maddeleri içeriklerinin daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Organik uygulamaların yapıldığı topraklar, bitkinin kök 

bölgesinde potasyum ve magnezyumu istenen seviyede tutmakta, bu da organik ürünlerin 

magnezyum ve fosfor içeriklerinin konvansiyonel ürünlere göre daha yüksek olmasını 

sağlamaktadır. Kimyasal gübrelerin birçoğu toksik ağır metaller, (kurşun, kadmiyum, arsenik, 

cıva) içermekte ve bu ağır metaller toprağa geçmekte, sonrasında ise bitkiler tarafından 

absorbe edilerek bitkilerin toksik ağır metal içeriklerinin yükselmesine sebep olmaktadır. 

Organik ürünler daha düşük düzeylerde toksik ağır metaller içermektedirler (Worthington, 

2001). 

Bitkilerde protein sentezlemek için kullanılan nitrojenin fazlası nitrata dönüşerek 

yapraklarda birikmektedir. Kimyasal gübre uygulanan meralarda otlayan ruminantlarda, 

yemlerin içerdiği nitratlar rumende bakterilerin yardımı ile toksik yapıdaki nitritlere 

dönüşebilmekte ya da enzim aktivitelerini durdurarak, yeterli karotin bulunsa bile vitamin A 

eksikliği belirtilerine neden olabilmektedir (Pekel ve Ünalan, 1999). Konvansiyonel üretim 

teknikleriyle yetiştirilmiş ürünler organik ürünlerle karşılaştırıldığında, organik ürünlerin 

toksik nitrat içeriklerinin daha düşük seviyede olduğu görülmektedir (Worthington, 2001). 

Velimirov ve arkadaşları (1992), konvansiyonel ve organik yemlerin hayvanlar 

üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, organik yemlerin üremeye ve 

enfeksiyonlara karşı dayanıklılığa olumlu etkileri olduğunu bildirmektedirler.  
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Dünya genelinde toplam 37,2 milyon hektar olan organik tarım alanlarının, 23 milyon 

hektarını organik çayır-mera alanları ve 1,8 milyon hektarını ise organik yem bitkileri üretim 

alanları teşkil etmektedir. Oransal olarak baktığımızda dünyadaki toplam organik tarım 

alanlarının % 62'sini organik çayır-mera, % 5'ini organik yem bitkileri ve % 33'ünü de değişik 

tarla ve bahçe bitkisi alanları teşkil etmektedir. Toplamda organik kaba yem üretim alanları 

dünyadaki organik tarımsal üretim alanlarının % 67'sini oluşturmaktadır (Willer, 2011).  

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde toplam organik tarım alanlarının %16’sını organik 

yem bitkileri üretim alanlarıdır (Schaak, 2008). Bu alanlar dünyadaki organik kaba yem 

üretim alanlarının % 7’lik kısmına tekabül etmektedir (Willer, 2011). Avrupa’da en fazla 

organik yem üretim alanına sahip olan ülkeler sıralaması şu şekildedir; İtalya (279.441 ha), 

Fransa (122.513 ha), Almanya (122.000 ha) ve İngiltere (102.300 ha)’dir (Schaak, 2008). 

(Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. Avrupa'da En Yüksek Yem Üretim Alanına Sahip Ülkeler 

 

Hayvansal Üretimde Organik Mera Yem Bitkilerinin Önemi Ve Mevcut Durumu 

Organik hayvancılığın en önemli hususlarından biri olan organik yemlerin temininde 

faydalanılan kaynaklar, organik yem bitkileri tarımı ve organik vasıflara sahip çayır 

meralardan elde edilen yemlerdir. Hayvansal üretimin karlılığı ve sürdürülebilirliği açısından 

yem maliyeti büyük önem taşımaktadır. Nitekim yem kaynağı olarak çayır meralardan daha 

fazla faydalanılması organik hayvancılığa büyük kolaylık sağlayacaktır.  

Çayır-meralar kaba yemin ucuz ve kolay temin edildiği kaynaklardır (Nadir ve ark., 

2012). Çayır-mera alanlarında organik tarım tekniklerinin uygulanması ve organik 

hayvancılık yapılması ile, hayvansal ürün artışı temin edildiği gibi, meraların floristik 

kompozisyonu da iyileşmektedir. Bu nedenle son yıllarda orta Avrupa’da çayır-meralarda 

organik tarım uygulamaları çok yaygınlaşmış olup, ülkeler arasında kapsamlı projeler 

yapılmaktadır (Isselstein ve ark., 2003). 

Dünyadaki organik kaba yem üretim alanlarının % 93’ünü organik çayır-meralar teşkil 

etmektedir (Willer, 2011). Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’nın organik tarım alanlarının % 
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91’i, İrlanda’nın % 90’ı ve İngiltere’nin % 70’i organik mera alanlarıdır  (Schaak, 2008). 

Okyanusya kıtasında mevcut organik tarım alanlarının % 97’si, Latin Amerika kıtasında % 

62’si, Avrupa kıtasında ise % 45’i çayır-meralardır (Anonim, 2011). 

Ülkemizde ise mera ıslah projesi uygulanan ve tüm çayır mera alanlarının (2002-2014 

yılları arasında ıslah çalışması yapılan toplam mera alanı 498.207 ha) % 4,81’lik kısmının 

dışında kalan 9.849.962 hektarlık çayır mera alanlarında ticari gübre ve tarım ilacı 

kullanılmamakta olup, bu alanlardan elde edilen 6.752.264,35 ton kuru ot organik kaba yem 

vasıflarına haizdir. Ayrıca yem bitkileri üretim alanlarımızda yer alan yonca, korunga ve fiğ 

gibi baklagillere genel itibari ile ilaç uygulanmaması ve gerekli miktarda ticari gübre 

kullanılması bu ürünlerinde iyi tarım uygulamaları içerisinde yer almalarına imkan 

verebilmektedir (GTHB, 2015).   

 

2. SONUÇ 

Organik yem üretimi genel olarak organik hayvancılığın ihtiyacını karşılamakta yeterli 

seviyede değildir. Sağlıklı hayvansal ürünler elde etmek için organik yem üretimi arttırılmalı 

ve teşvik edilmelidir. Organik yemler ile hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı 

korunabilmektedir. Bu önemli faktörlerin yanında organik tarım toprağı, canlıları ve çevreyi 

de korumaktadır.  

Organik hayvancılıkta, yüksek oranda organik yemlere ihtiyaç duyulması organik 

hayvansal üretim yapan işletmelerde, organik yem bitkileri üretiminin de yer almasının çok 

önemli bir husus olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda organik hayvansal ürünlerin 

pazarlarda rekabet edebilmesi için de kaliteli ve ucuz kaba yem kaynakları temini 

vazgeçilmez bir husustur. Organik hayvancılık yapan işletmelerde organik yem bitkileri 

tarımının yapılmasıyla hem hayvanlar için sağlıklı yem temin edilmiş olur hem de üretim 

alanlarına yem bitkisi münavebesi ile ve organik hayvan gübresi bu alanda değerlendirilmesi 

ile toprağın yapısı iyileştirilmiş olur. Bu iki üretim sistemi birbirini tamamlayan ve 

destekleyen unsurlar olduğundan dolayı çift yönlü bir denge sağlayarak verim ve maliyet 

açısından fayda sağlamaktadır. 

Organik hayvancılığın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yeterince organik kaba 

yemin temin edilmesi gereklidir. Organik yem ihtiyacı gerek organik yem bitkisi üretimi 

yapılarak ve gerekse çayır meralardan istifade edilerek karşılanabilir. Çayır meralarda 

kimyasal gübre ve ilaç kullanılmaması bu alanları organik hayvansal üretim için çok önemli 

bir faktör haline getirmektedir. Ülkemizde çayır meralar ucuz ve kaliteli organik kaba yemin 

temin edilebileceği en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bu alanlara organik üretim 

sertifikası verilerek ve otlatma sistemlerine uyularak çayır meraların organik hayvansal 

üretimdeki rolü arttırılmalı ve resmiyet kazandırılmalıdır.  
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UŞAK İLİ BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK 

TARIMIN YERİ 

 
Burcu Begüm KENANOĞLU

1
, Havva DİNLER

2
 

1
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
2
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Özet 

Genel olarak organik tarımda amaç; havayı, suyu ve toprağı kirletmeden, toprağı erezyondan ve 

tuzlululuktan korumanın yanı sıra hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin 

geliştirilmesi ile doğa dostu üretim metodu geliştirmektir. Ülkemizde organik ürün ihracatı yaklaşık olarak 15 

milyon kg olup, ürün ihracatı en çok yapılan ülke Almanya’dır. Organik ürün ithalatında yaklaşık 6 milyon kg ile 

elma suyu ilk sırada yer almaktadır. Bu ürünün en fazla ithalatı yapılan ülkeler sırası ile Avusturya, ABD, 

Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya gelmektedir. Ülkemizde 2010 yılı itibariyle organik tarımda yaklaşık ürün 

sayısı 216, çiftçi sayısı 42 bin olup, 510 bin ha lık alanda üretim yapılmaktadır. Uşak ilinde aktif olarak 4 

işletmeci bulunmakta olup; çilek, kara kiraz, vişne, tarhana, kuru domates ve biber, üzüm- dut-keçiboynuzu 

pekmezi, nar ekşisi gibi ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve üretimi konusunda aktivite 

göstermektedirler. İldeki organik tarım geçiş sürecindeki bahçe bitkileri ürünleri; badem, ceviz, çilek, mısırdır. 

Toplam 97 çiftçi 405 ha alanda bu üretimi gerçekleştirmektedir. Bu derleme ile Uşak ili organik tarımının 

mevcut durumu ve potansiyeli, yetiştiriciliği ve bitki sağlığı sorunlarının ortaya konulması hedeflenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Uşak, Bahçe Bitkileri, Organik Tarım, Bitki Sağlığı 

PLACE OF ORGANIC FARMING IN THE CULTIVATION OF 

GARDEN PLANTS FROM UŞAK 

 
Abstract 

Generally goal of organic farming; without polluting the water, air and soil, to protect the soil from 

erosion and salinity. In addition to these objectives disease and to minimize the impact of pests it is to develop 

environmentally friendly production methods and the development of agricultural techniques. Our country 

exports approximately 15 million kg of organic products and exports most of the products are made in Germany. 

With about 6 million kg of apple juice is the first place in organic products imports. This product is made up to 

imports from countries as Austria, USA, Germany, Holland, England, Italy. In our country, By the 2010, the 

number nearly 216 products in organic farming, the number of farmers is 42 thousand, the annual production is 

510 thousand hectares in the health field. 4 active managership is located at province Uşak. these show activity 

on such as  strawberry, black cherry, tarhana soup, dry tomatoes and peppers, grape jam, mulberry molasses, 

carob molasses and pomegranate, packing, marketing and production. Horticultural products in the province in 

the transition to organic farming; almond, walnut, strawberry, corn. A total of 97 farmers realizes this production 

at 405 hectares.  In this review aims to  with the current state of organic farming and potential, reveal husbandry 

and plant health issues in Uşak. 

Key words: Uşak, Horticulture, Organic Farming, Plant Healty 

1. GİRİŞ 

Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu’nun (IFOAM) yaptığı tanıma göre 

organik tarım; toprak, ekosistem ve insan sağlığını korumak üzere zararlı girdilerin kullanımı 

yerine, yaşam kalitesinin artması için ekolojik süreçlerin faydalı bir şekilde işlemesi ve 

biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik geliştirilen faaliyetlerdir (IFOAM, 2009). Organik 

tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, 

üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal 

dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını 

amaçlayan bir üretim yöntemidir.  
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Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, 

ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar 

olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır.  

Avrupa ve ABD’de organik tarımın yapılanma süreci üreticiden başlayarak (arz 

kaynaklı) aşağıdan yukarıya doğru iken; Türkiye’de organik tarımla ilgilenen şirketlerden 

üreticiye doğru (talep kaynaklı) yukarıdan aşağıya bir yapılanma söz konusudur (Demiryürek, 

2000). Türkiye’de organik tarım ilk olarak 1984-1985 yıllarında, Avrupalı alıcılardan gelen 

talepler doğrultusunda, organik kuru üzüm ve kuru incirle başlamıştır (Ataseven ve Güneş, 

2008). Ülkemizden ekolojik ürün ihracatında en büyük pazar payı (% 61) Almanya’ya aittir. 

ABD % 15 ile ikinci sırayı alırken İsviçre, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Danimarka gibi 

diğer Avrupa ülkeleri % 2-3 arasında yer almaktadır. Üretimin ekolojik ürün olarak 

pazarlanan kısmının hemen tamamı yurt dışına ihraç edilmektedir. Ekolojik gıda maddeleri 

ülkemiz ihracatında büyük yer tutmaktadır. 

Ürün yelpazesindeki çeşitlenme tamamen yurt dışından gelen taleplere göre oluştuğu 

için, en büyük üretim miktarı kuru ve kurutulmuş ürünlerde olmuştur. Üretim alanları 

incelendiğinde, toplam alanın %52’sini kuru ve kurutulmuş ürünlerin oluşturduğu, bunu tarla 

bitkilerinin (%24) takip ettiği, en küçük üretim alanına ise sebze ve üzümsü meyve (%1) 

üretiminin sahip olduğu görülmektedir. Üreticiler incelendiğinde ise, en fazla üretici sayısının 

yine kuru ve kurutulmuş ürünler grubunda yer aldığı (%59) görülmektedir. Tarla bitkileri ile 

üzümsü meyveler (%10 - %8) 2. ve 3. sırada yer almışlardır. En az sayıda üretici, sebze 

grubunda (%1) bulunmaktadır. 

Dünyada toplam tarım arazisi 49.2 milyar ha dır, sebze üretimi 56 milyon ha alanda 

yapılmaktadır. Toplam organik sebze üretim alanı (305.342 ha), dünya sebze üretim alanının 

%0.5’idir (FAOSTAT, 2012). Dünyada en önemli sebze üretici 4 ülke; Çin, Hindistan, 

Nijerya ve Türkiye’dir. Bu ülkelerden Çin ve Türkiye’nin organik üretim bilgisine tam 

ulaşılamamaktadır. Yaklaşık 20.000 hektarın üzerinde bir pay ile Amerika (60.000), Çin, 

Meksika ve İtalya en büyük organik sebze üretici ülkelerdir. Toplam sebze üretiminde, 

Danimarka, Avusturya, İsviçre ve Almanya en büyük paylara sahip ülkeler olup Avrupa 

büyük Pazar payına sahiptirler. Organik üretim olarak alan kullanımı ve ürün hasadına dair ilk 

veriler 2004 den itibaren elde edilirken 105.000 ha alandan 305.000 ha alana kadar artış 

olmuştur. 2013 yılında en fazla artış Çin de belirlenmiştir.  

Ülkemizde toplam tarım alanı yaklaşık 24 milyon ha olup, toplam organik üretim için 

işlenen alan 461.396 ha iken, 2.323 ha’lık alanda %0.2 lik pay ile organik sebze üretimi 

yapmaktadır. Bu miktarın 1526 ha lık kısmı tamamen dönüştülmüş arazi olup, 797 ha lık 

kısmı dönüşüme devam etmektedir (FIBL-IFOAM, 2015). 2013 yılında ilk ona giren üretici 

ülkeler arasında 65.042 kişi ve 213 çeşit ürün ile 6. sırada ülkemiz yer almaktadır. Ülkemizde 

2013 yılı itibariyle 35 ithalat, 39 ihracatçı firma bulunmaktadır. Ege ihracatçı birlikleri 2012 

yılı kayıtlarına göre 3.371 ton organik ürün ihracatı yapılmıştır. 

Uşak ilinin dahil olduğu Ege bölgesi yaklaşık 3 milyon ha alanda 76 bin ha’lık 

kısımda organik yetiştiricilik yapılmaktadır. Ege bölgesi ülkemizde 3. sırada yer almasına 

rağmen toplam organik alan içindeki bölge payı (% 46.93) ile ise ilk sıradadır. Ayrıca Ege 

bölgesi birim alana ilaç kullanımı bakımından Akdeniz bölgesinden sonra 2., gübre 

kullanımında ise 3. sırada yer alır (TUİK ve TÜGEM, 2006a).  Toplam tarım alanları 
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içerisinde organik tarım alanlarının paylarının çok düşük olduğu görülmektedir. Ege ve 

Akdeniz bölgelerinin diğer bölgelere göre daha fazla organik tarım alanına sahip olduğu 

görülmektedir. En fazla organik tarım alanına sahip iller İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Aydın,        

Muğla, Manisa, Iğdır, Erzurum, Mersin, Malatya, Tokat, Çanakkale, Kütahya, 

Ardahan, Samsun, Kastamonu, Konya ve Gaziantep’tir. (TÜGEM, 2006b). Organik tarım 

yapılan alanlar bölgeler bazında incelendiğinde 2010 yılı verilerine göre, Doğu Anadolu 

Bölgesi organik tarım yapılan alanlar içerisinde % 66,2 ile başta gelmektedir. Bu bölgeyi 

sırasıyla % 12.4 ile Ege Bölgesi, % 8.8 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, % 5.4 ile İç Anadolu 

Bölgesi, % 4.2 ile Karadeniz Bölgesi, % 1.8 Akdeniz Bölgesi, % 1.2 ile Marmara Bölgesi 

izlemektedir. Çiftçi sayısı temel alındığında ise % 51,4 Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer 

almaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla % 20.7 ile Ege Bölgesi, % 13,3 ile Karadeniz Bölgesi, % 5.7 

ile iç Anadolu Bölgesi, % 3.4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, % 2,9 Akdeniz Bölgesi, % 2,6 

ile Marmara Bölgesi izlemektedir (www.bugem.gov.tr, 01.04.2013). 
Uşak ilinde organik tarım yapılan alan, ülkemizdeki toplam organik tarım yapılan 

alanın % 0,04’ü olup bu büyüklük bakımından Uşak ili, en fazla organik tarım yapılan alana 

sahip 52. il konumundadır. Ayrıca, 360 tonluk organik tarım üretimi ile en fazla organik tarım 

üretimine sahip 62. il konumunda olup bu üretim miktarı ülkemizdeki toplam organik tarım 

üretiminin % 0,02’ini oluşturmaktadır. 

 

Çizelge 1. Uşak İline ait İlçelerde Organik Üretimi yapılan Ürünler 

İlçe/Köy Ürün Kullanım Şekli Üretim Alanı (da) Ürün Statüsü 

Eşme/ Yeleğen Ceviz Muhtelif 1876 Geçiş 1 

Eşme/ Yeleğen Hıyar Turşuluk 23604 Geçiş 1 

Eşme/İstasyon Badem Muhtelif 12.56 Geçiş 1 

Eşme/İstasyon Badem Fidanlık 4.405 Geçiş 1 

Eşme/Güllü Kiraz Muhtelif 16.6 Organik 

Eşme/Güllü Üzüm Şaraplık 26.995 Organik 

Banaz/Ayrancı Çilek Muhtelif 6.747 Geçiş 1 

 

İncelenen veriler ve kayıtlardan da anlaşılacağı üzere Uşak ilinde aktif olarak organik 

üretim kapsamında bahçe bitkileri ürünlerinden daha ziyade; süt, kırmızı et ve tarla bitkileri 

geniş yer tutmaktadır. Uşak ilinde aktif olarak 4 işletmeci bulunmakta olup; çilek, kara kiraz, 

vişne, tarhana, kuru domates ve biber, üzüm- dut-keçiboynuzu pekmezi, nar ekşisi gibi 

ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve üretimi konusunda aktivite 

göstermektedirler. İldeki organik tarım geçiş sürecindeki bahçe bitkileri ürünleri; badem, 

ceviz, çilek, mısırdır. Bahçe bitkileri kapsamında iyi tarım uygulamaları ile üretimi yoğun 

olarak devam eden örtüaltı yetiştiriciliğinde sebze grupları yer almaktadır. 

Uşak İli sebze üretiminde Türkiye’nin %4’ünü, Ege bölgesinin %2’sini karşılayarak 

özellikle soğansı, yumru ve kök sebzeler ile öne çıkmaktadır. Örtüaltı üretimi toplam 622 da 

alanda 6.579 ton sebze üretimi yapılmaktadır (TUİK, 2014). Örtü altı üretim ise, Banaz, Eşme 

ve Sivaslı ilçelerinde yayılım göstermektedir. Seraların tamamına yakını yüksek tünel 

niteliğindedir. Özellikle Banaz ilçesinde 250 çiftçi 230 dekar alanda, ticari olarak örtüaltı 

sebze üretimi yapılıyor. Domates, hıyar ve marul gibi ürünlerde kullanımı daha yaygındır. 

Üretim değerleri içerisinde 216 da alanda 3820 ton ile domates üretimi birinci, 95 da alanda 
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1497 ton ile hıyar üretimi ise ikinci yer almaktadır. İldeki seracılık bakımından önde gelen 

ilçeler incelendiğinde; Banaz’da 165 da alanda 2822 ton ile domates, Eşme’de 16 da alanda 

240 ton üretim ile hıyar yer almaktadır (TUİK, 2014). Bunun yanında Banaz ve Karahallı 

ilçelerinde de örtüaltında iyi tarım uygulamaları yapılmaktadır.  

İyi tarım uygulamaları; Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, tarımda 

izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir tarımsal üretim metodudur. 

Ülkemizde 2014 yılı itibariyle iyi tarım uygulamaları; 53 ilde 21.332 kişi, 2.147.705 da 

alanda yapılarak yaklaşık 4 milyon ton üretim gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri 

başta olmak üzere, uluslararası ticarete konu olan yaş meyve sebzede tüketici talepleri 

doğrultusunda, iyi tarım sertifikalı ürünler tercih edilmektedir. İyi tarım uygulamalarının 

yaygınlaştırılması sonucunda, tüketicilere güvenilir ürün arzının sağlanması ve ülkemizin yaş 

meyve sebze ihracatının artırılması amaçlanmaktadır. Uşak ilinde ilk defa uygulanan “Örtü 

altında İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında Banaz 

İlçesi Hatipler Köyünden 3, Merkez Ortaköy Köyünden 1 üreticiye ait toplam 9,67 dekarlık 

sera alanında çalışmalar yapılmış ve üreticilere sertifikaları verilmiştir. Ayrıca diğer ilçelerde 

de iyi tarım uygulamaları ile ilgili eğitimler verilmektedir. 

Örtüaltı alanlarda her yıl üst üste aynı ürünün yetiştirilmesi ile birlikte bazı toprak 

kaynaklı hastalık etmenleri önemli kayıplara yol açmaktadır. Nitekim, örtü altı alanlarda 

münavebe yapılmaması, etkili ve ekonomik mücadele yöntemlerinin olmaması toprak kökenli 

patojenlerin neden olduğu hastalıkların şiddetini her geçen yıl daha da arttırmaktadır (Yücel, 

1994). Bu alanlarda görülen en önemli toprak kökenli patojenlerin Fusarium spp., 

Rhizoctonia spp., Verticillium spp. olduğu rapor  edilmiştir (Yücel ve Çınar, 1989; Yücel, 

1995; Yücel ve ark., 1998; Can ve ark., 2004). Daha önce yapılan çalışmalarda; Akdeniz 

Bölgesi’nde (Yücel, 1994), Orta Anadolu bölgesinde örtü altı sebze alanlarında (Ozan ve 

Aşkın, 2006), Doğu Akdeniz Bölgesinde örtü altı domates yetiştiriciliği (Çolak ve Biçici, 

2011) yapılan alanlarda ve Antalya, Mersin ve Samsun illerinde örtü altı patlıcan alanlarında 

(Altınok ve ark., 2012) genellikle toprak kökenli patojenlerden çökerten etmenlerinin kök ve 

kök boğazı çürüklüklerine ve bazı solgunluk etmenlerinden  Fusarium oxysporum ve 

Verticillium dahliae Kleb.’in solgunluk hastalıklarına neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

fungal etmenlerden Beyaz Çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum), Kurşuni Küf 

(Botrytiscinerea), Erken Yanıklık (Alternaria sp.), Külleme (Leveillula taurica), Mildiyö 

(Pseudoperonospora cubensis) ve Yaprak Küfü (Cladosporium fulvum) hastalıklarının bazı 

sebzelerde (domates, biber, hıyar, patlıcan, fasulye) hastalıklara neden oldukları tespit 

edilmiştir. 

Bu kapsamda Uşak ilinde de bazı sebzelerde görülen fungal hastalık etmenlerinin 

tespit edilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmıştır. Uşak İli merkez ve ilçelerde (Banaz, 

Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey)  iyi tarım uygulamaları ile geleneksel örtü altı sebze 

yetiştiriciliği (biber, domates, fasulye, hıyar, lahana, marul ve patlıcan)  yapılan alanlara fide, 

çiçek ve meyve dönemlerinde gidilmiştir. Hastalıklı bitki örneklerinden yapılan izolasyon 

sonucunda; Colletotrichum, Fusarium, Rhizoctonia,  Alternaria, Macrophomina ve 

Botrytis spp. funguslar ve Oomycetes gurubu funguslar tespit edilmiştir. Çoğunlukla, 

hastalıklı bitki örnekleri bir ya da daha fazla patojen ile bulaşık olarak bulunmuştur (Dinler ve 

Kenanoğlu, 2015, basım aşamasında).  
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2. SONUÇ 

Uşak ilinde örtü altı sebze yetiştiriciliği önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. 

İlimizde yaygın olarak örtü altı yetiştiriciliği Banaz İlçesi’nde yapılmakta olup, iyi tarım 

uygulamaları içinde çalışmalar ilk olarak bu ilçe seçilmiştir. İlçedeki yetiştiricilik alanları hem 

seracılığa uygun olması hem de termal enerjiden faydalanabilme olanağının olması nedeniyle 

örtü altı üretimi için uygun olmaktadır. Yetiştiricilik alanlarında yoğun girdi kullanımlı üretim 

olmaması, ilaç ve kimyasal gübre kullanımı bakımından birim alana düşen miktarın az olması 

(TÜGEM (2006), TUİK (2006) ve DPT (2003) kaynaklarından alınan verilere göre) ve 

mevcut örtüaltı üretiminin büyük bir kısmının iyi tarım uygulaması şeklinde yapılması 

ilerleyen zamanlarda organik tarıma geçiş sürecini kısaltarak ümit var bir durum ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Bu alanlarda örtü altı üretiminin geçmişinin eski yıllara dayanmaması temiz 

toprak ve su imkanlarının olması nedeniyle de organik tarıma avantaj sağlayabileceği 

düşünülmektedir.  
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Özet 

Tarımsal üretimde teknolojik gelişmeler olmakla beraber en önemli etken iklimdir. Fosil yakıtların 

kullanımı ve hızlı nüfus artışı ile birlikte ormanlık alanların azalması, sera gazı emisyonlarını arttırarak iklim 

değişikliğine yol açmaktadır. İklim değişikliğine tarımın olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. İklim 

değişikliğinde sera gazı emisyonlarının artmasına neden olan etkenler; toprak işlenmesi, gübreleme, hayvansal 

atıklar vb., dir. Azalmasında neden olan etmenler ise karbon tutulması, fotosentez süreci ve biokütledir. İklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için organik tarım önemli bir potansiyele sahiptir. Organik tarım, 

toprak verimliliğini iyileştirme, sentetik gübre uygulamasının önlenmesi, karbon tutumu ile sera gazı 

emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilecektir Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, toprak 

işleme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının optimal seviyede kullanılabilirliği sağlanmalıdır.  Bu sayede 

sürdürülebilir bir üretim yapılabilecektir. Bu makalede ağırlıklı olarak organik tarımın iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerini azaltabilmesi için yapılması gerekenlerden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, iklim değişikliği, küresel ısınma, azaltma stratejileri, organik tarım 

THE POSITIVE EFFECTS OF ORGANIC AGRICULTURE ON 

CLIMATE CHANGE 

 
Abstract 

In adition to technological advances in agricultural production, the most important factor is climate. The 

reduction of forest areas together the use of fossil fuels and rapid population growth leads to climate change 

increasing greenhouse gas emissions. Agriculture has positive and negative effects on climate change. The 

factors causing an increase in greenhouse gas emissions on climate change are; soil tillage, fertilizer, animal 

waste etc. The causative factors for the reduction of carbon sequestration are process of photosynthesis and 

biomass. Organic agriculture has a significant potential to mitigate the adverse effects of climate change. 

Organic agriculture can play a key role in reducing greenhouse gas emissions, carbon sequestration, soil fertility 

improvement, and prevention of synthetic fertilizer application. The soil processing and the availability of 

renewable energy resources should be provided at an optimal level at the reduction of greenhouse gas emissions. 

Thus sustained production can be made. In this article, it will be mainly mentioned that needs to be done in order 

to mitigate the adverse effects of climate change of organic farming. 

Key Words: Adaptation, climate change, global warming, mitigation strategies, organic agriculture 

1. INTRODUCTION 

Nowadays one of the major problems is climate change. It occurs as a result of 

greenhouse gases emissions accumulation such as carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and 

nitrous oxide (N2O) as accumulate in the atmosphere. Generally, climate change and variables 

are a significant threat, especially in the agricultural community in the lower latitudes. This 

threat includes the possible increase in extreme weather conditions, increasing water and 

drought stress as well as adverse health effects. Organic farming systems store more water in 

the soil than conventional farming systems. Therefore, drought, shows less tendency to 

extreme weather conditions such as drought and waterlogging (Muller, 2009). Emissions 

come from agriculture accounted for 20.0 % of all greenhouse gas emissions in the world 

(FAO, 2015). The methods used in agriculture leads to global warming. They also adversely 

affect production and productivity. 
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Agriculture is a climate change tool that could be one of the most powerful strategies 

in the fight against global warming. Agricultural practices break down soil carbon into the 

carbon dioxide that is released into the atmosphere, And it is in effect substantionally to 

global warming  The soils hold two times more carbon on a global scale. Before forests and 

grasslands were converted to field, soil organic matter generally composed of 6-10 % of the 

soil volume (LaSalle ve Hepperly, 2008). 

CO2 concentration reached 402 ppm in 2014 (Anonymous, 2014). This value is about 

1.49 times of the period before the start of the industrial development (Figure 1). According to 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (4 th Assesment Report), greenhouse 

gas (GHG) emissions from the agricultural sector account for 10–12% of total annual 

emissions CO2. However, this accounting contains only direct agricultural emissions. 

Nitrogen fertilization, synthetic pesticides and fossil fuels and irrigation are not taken into 

account. In addition, the destruction of primary forest have also been taken into account. 

Agriculture is highly dependent on climate conditions and therefore it has a clear effect on 

food safety. It is subjected to change and variation. Changes in environmental conditions such 

as temperature rise, changes in precipitation and extreme weather events affect agricultural 

production seriously. The negative agricultural impacts are expected in areas, where 

agriculture provides of livelihood for more than 60% of the population in Africa and about 

40–50% in Asia and the Pacific before 2030. In temperate regions of the world, including all 

agricultural ecosystems, it is expected to be affected by climate change (El-Hage Scialabba 

and Müller-Lindenlauf, 2010). 

 

 

Figure 1. CO2 concentration in the world in 2014 (Anonymous, 2015) 

 

Climate change is becoming even more important in arid regions. The system that will 

suffer less damage from the drought and will play a crucial role in minimizing the effects of 

climate change is organic farming. Thanks to the rotation cultivation used in organic farming 

systems, together intercropping systems, using of green manure and compost and less tillage 

methods,  less fertilizer are used and a decrease is observed in greenhouse gas emissions 

(Muller, 2009) 

 

Organic Farming 

Soil consist of mineral, water, air and organic matter. Organic matter comprises dead 

plant, animal and microbial matters. This organic matter keeps air and water in the soil. It also 
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provides nutrients for plants and soil fauna. Therefore, agricultural practice provide organic 

matter and preserve soil carbon. Soils are becoming carbon-rich and they use less chemical 

fertilizer. Climate change is becoming even more significant in arid regions. Organic farming 

will suffer less from drought and the effects of climate change will play a crucial role in 

minimizing system. The rotation used in organic farming systems, intercropping system, use 

of green manure and compost, soil tillage methods are being used less fertilizer and reduction 

in greenhouse gas emissions are observed (Muller, 2009). 

 

Carbon Sequestration and Reduction of Emission for Agricultural Practices 

Organic farming system has a significant potential both increasing carbon 

sequestration in the soil and reducing greenhouse gas emissions (Table 1) (El-Hage Scialabba 

and Müller-Lindenlauf, 2010). 

 

Table 1. Mitigation potential of organic farming (changed from El-Hage Scialabba and 

Müller-Lindenlauf, 2010) 

Source of Greenhouse Gases Total of Greenhouse Gases Emissions 

Direct emissions of agriculture %10-12 

N2O emissions (soil) %4.2 

CH4 (enteric fermantation) %3.5 

Burning of biomass %1.3 

Production of paddy rice %1.2 

Manure %0.8 

Direct emissions from deforestation %12 

Mineral fertilizer %1 

Food chain  

Carbon sequestration  

Arable lands  

Grasslands  

 

a) Forest and Grassland 

By destruction of forest to be converted to agricultural or urban areas can result in 

changes in carbon emissions. Trees are an important source for increasing carbon storage. The 

conversion of forest to farmland leads to largely CO2 and N2O emissions (Olesen, 2009). 

The formation of soil organic matter better nourish our agricultural areas, extreme 

atmospheric CO2 can be captured and this carbon started to turn into the soil. Soils that are 

rich in carbon with water conservation and healthier plants are resistant to disease, pests and 

drought (LaSalle and Hepperly, 2008). 

 

b) The Avoidance of Fallow and Biomass Burning 

Area under fallow is very sensitive to erosion and nutrient washing. Therefore soil 

carbon content is very low. Grass and cereals will be an appropriate choice for this area. 

Because of these plants to leave residues on the soil surface at high rates, high carbon is 

released slowly because of the nitrogen, and improve soil quickly.  In organic 
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agriculture, biomass is not burned. This reduces CH4 and N2O emissions compared to 

conventional agriculture (Muller and Davis, 2009). 

 

c) Use of Cover Crops or Manure 

Nitrogen fixation cover crops such as leguminous plants form symbiotic relationships 

with bacteria. Therefore they improve soil structure and increase yield. The carbon content of 

agricultural land are influenced by the addition of crop residues and manure (Olesen, 2009). 

Researchers stated that the 33 % reduction of fossil fuel use in maize/soybean system that use 

cover crops or compost instead of chemical fertilizer. Chemical nitrogen fertilizers are not 

used in organic farming. Nitrogen is supplied from manure, compost or legumes (changed 

from Muller and Davis, 2009). 

 

 

Figure 2. Energy usage in different corn production systems (gallon/acre=litre/hektar*0.09) 

(changed LaSalle and Hepperly, 2008) 

 

d) Soil Tillage Systems 

Using the traditional method of soil tillage by farmers is increased both energy use and 

CO2 emissions. One reason for the increase in CO2 emissions with agriculture impact is 

reduction of the carbon material on the soil and interference atmosphere by the effect of 

decomposition and soil tillage. Moreover, intense cultivation may also result in the erosion. 

The best and cheapest way to avoid the increase of CO2 emissions is to store the 

carbon in terrestrial ecosystems (Carman et al., 2014). The CO2 concentration in the 

atmosphere would be able to reduce more than 20% by carbon which will be stored in 

agricultural areas, (Follett, 2001). While, the carbon stored in the soil has the positive 

contribution to soil productivite,   this effect is reduced with conventional tillage. carbon 

storage in soil with conventional tillage was found that this effect is reduced. Therefore, 

farmers must submit their applications in different tillage methods. These methods are; 

conservation tillage and zero tillage (no-till farming).  
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However, it is essential that tools such as a plow in organic agriculture should be used 

a maximum of five years in tillage. It must be used power harrows, cultivators and disc 

harrows in soil tillage (Yavuz et al., 2006). 

Riley et al. (2005), reported that soil tillage made with disc harrows in medium 

textured soils reduced the resistance to penetration according to plow and thus soil quality 

was increased by creating more intense earthworm activity. Rücknagel et al. (2004), stated 

that the physical properties of the soil  more improved by tillage with a cultivator than plow. 

Shuster et al. (2001), investigated the effects of earthworm in soil treated with chisel plow. 

They found that the earthworm increased organic carbon content in soil. Kladivko (2001), 

indicated that farms traffic decreased becaouse of  the less number of agricultural equipment 

and machinery used in organic agriculture, and  that resaultant at least in deterioration in 

physical properties of soil. It was reported by Franzluebbers (2002), that vegetation stated 

more in the soil conservation tillage systems,  water permeability of soil, the retention of 

water and the organic carbon content would be more. 

Follette (2001), estimated 30-105 million m
3
 carbon could be stored annually with 

minimum tillage and management of harvest residue from conservation tillage systems in his 

research conducted in the United States. Bryan et al. (2006), determinated that the protective 

tillage reduced 37.6 % in the amount of CO2 emitted into the atmosphere according to 

conventional tillage in production of wheat-soybean. Stajnko et al. (2009), in their research in 

eastern Slovenia found that reduced tillage (chisel plow) application decreased 61.07 % in the 

amount of CO2 compared to conventional tillage practices. Carman et al. (2014), determined 

the effects of CO2 emissions, energy balance and  soil erosion by using the five different 

alternative tillage methods in wheat production between 2012- 2014 years. During the 

production season, compared to the traditional method (plow, 2 times crow's feet + 2 times 

tooth harrow + classic sowing machines), it was seen that the total average value of CO2 

emissions into atmosphere reduced 7 % in prototype alternative motion machine + in classic 

sowing machines,  13 % in winged chisel + roller combination +the classic sowing machines, 

18% in vertical shaft rotatil and + in conventional sowing machines and 26 % in the direct 

sowing machines 

 

e) Cultivation of Perennial Crops 

Cultivation of perennial plants provides stronger root system during plant development 

than annual plants. Therefore more biomass remains in the soil. Advanced roots reduces both 

greenhouse gas emissions and erosion keeping soil organic matter and water (Muller, 2009). 

 

f) Mycorrhizal Fungi 

Researchers have found high correlation between increasing soil carbon levels and 

high levels of mycorrhizal fungi. This helps to delay the decay of organic material. In addition 

these fungi conserve organic matter with clay and minerals. Mycorrhizal fungi produce a 

strong glue-like substances called glomalin that promotes the increased aggregation of soil 

particles. These results can improve their ability of soil to retain carbon (LaSalle and 

Hepperly, 2008). 
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Mycorrhizal fungi increase the input of soil moisture and nutrients to the plant roots. 

They produce compounds to sequester carbon dioxide and  slows the decomposition of soil 

organic compounds. (Figure 3). 

 

                        

Figure 3. Mycorrhizal fungi structures 

 

2. CONCLATION AND SUGGESTS 

There are positive and negative impacts of climate change on agriculture. It must be 

informed of our farmers in order to reduce the negative impacts. The farmers engaged in 

organic agriculture should be encouraged to be aware of alternative tillage systems and 

applications. The farmers made conservation tillage systems and zero tillage is supported by 

state. The law or regulation of this subject should be prepared. The grants support the 

purchase of agricultural tools or equipment should be extended. Universities and the relevant 

ministries should be held applied training for the farmers.  

The participating farmers into training and those who continuing of the application at 

least 5 can be supported by discounts fuel, seed and so on. Continuity should continue 

applying.  
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Özet 

Halkın büyük bir çoğunluğunun geçimini tarımsal ürünlerden sağladığı Doğu Karadeniz Bölgesi 

organik tarım potansiyeli bakımından da ülkemizin önde gelen alanlarındandır.  Toplam 90.519 da alanda 83.519 

ton sebze üretiminin gerçekleştirildiği bölgede toplam 22,68 ton organik sebze üretimi yapılmaktadır.  Bu 

üretimin 19,67 tonu Artvin, 2,00 tonu Gümüşhane ve 1,01 tonu Ordu illerinde yapılmaktadır. Organik olarak 

yetiştiriciliği yapılan türler arasında domates, biber, fasulye, hıyar, lahana, kavun, karpuz, ıspanak ve patlıcan ilk 

sıralarda gelmektedir. Bununla birlikte; Gümüşhane ilinde üretimi yapılan fasulye (140,00 ton) ile Rize ilinde 

yetiştirilen 1,97 ton kayın mantarı geçiş sürecindeki ürünleri teşkil etmektedir. Bölgenin önemli illeri olan TUİK 

2014 verilerine göre Rize ve Trabzon’da organik sebze yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bölgede sebze 

yetiştiriciliğinde genellikle ticari anlamda bir üretim olmayıp, yetiştiricilik ailenin ihtiyacını karşılamaya yönelik 

aile bahçeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ancak, aile bütçesine katkı sağlaması bakımından, halk pazarlarında da 

çok düşük miktarlarda satışlar yapılabilmektedir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde üretimi yapılan 

organik sebzeciliğin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, organik, sebze 

THE POTENTIAL OF ORGANIC VEGETABLE FARMING AND ITS 

CURRENT STATUS IN THE EAST BLACK SEA REGION 

 
Abstract  

Eastern Black Sea region, where the agricultureproducts are sources of livelihoods fort he majority of 

people, has a high potential for organic farming.  A total of 22,68 tons of organic vegetables are produced in the 

region where 83.519 tonnes of vegetable production in total 90.519 decares is carried out. 19,67 tons , 2,00 tons, 

1,01 tons of these products are grown in Artvin, Gumushane and Ordu respectively. The main species 

organically grown include tomatoe, pepper, bean, cucumber, cabbage, melon, spinach and eggplant. 

Furthermore,  Beans (140,00 tons) cultivated in Gumushane and oyster musshroms (1,97 tons) cultivated in  Rize 

are the products in the transition process. According to the data released by TUIK in 2014 organic farming has 

not been applied in Rize and Trabzon. The vegetable production in the region is not commercial production; it is 

made as in the form of the family gardening to meet the needs of farming families. However, very small amounts 

of the products are sold public markets to conribute to family budget. In this study, the current situation and 

potential of organic vegetable production in the Eastern Black Sea Region will be evaluated.  

Key Words: Black Sea Region, organic, vegetable 

1. GİRİŞ 

Artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, birim alandan maksimum verim 

alarak yüksek gelir elde etme isteği nedeniyle ve artan bilgi ve teknolojinin de desteğiyle 

tarımda yoğun girdi kullanılmıştır.  Ancak ikinci plana atılan ürün kalitesi ve çevre, bir süre 

sonra insan sağlığını tehdit etmeye başlamıştır. 

Organik tarım, insanoğlunun bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, 

kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği 

zararların farkına varmasıyla başlamıştır. Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru 

kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal 

yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.  

Ülkemizde 2014 yılında organik bitkisel üretimde geçiş süreci dâhil 71.472 üretici, 

842.216 ha alanda 208 üründe 1.642.235 ton üretim gerçekleştirmiştir (TUİK, 2015). 
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Çizelge.1 Türkiye Organik Tarım ve Geçiş Süreci Değerleri 

 
Gerçek Çiftçi 

Sayısı 

Gerçek Üretim 

Alanı (ha) 

Doğal Toplama  

Alanı (ha) 

Nadas  

Alanı (ha) 

Toplam  

 Alan (ha) 

Toplam Üretim 

Miktarı (ton) 

Organik Tarım 33.738,00 302.315,73 350.238,68 8.252,27 660.807,40 1.065.567,32 

Geçiş Süreci 37.734,00 178.529,38 0,00 2.879,57 181.408,95 576.668,21 

Toplam 

Üretim  
71.472,00 480.845,10 350.238,68 11.131,84 842.216,35 1.642.235,54 

Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014) 

 

Türkiye, 8.084.876 ha alanda 28.561.371 ton sebze üretimi ile dünyada 4. sırada yer 

almaktadır. Ülkemizde organik sebze üretimi 29.719,06 ton olup, geçiş süreci ile birlikte 

43.326,44 tona ulaşmaktadır (Anonim, 2015). 

 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİK TARIM ÜRETİMİNDE MEVCUT 

DURUM 

 

 

Şekil 1. Doğu Karadeniz Bölgesi Haritası 

 

Karadeniz bölgesinin  en dağlık, en fazla yağış alan bulutlanmanın çok olduğu, nem 

oranının en fazla olduğu bölümdür. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğusuna hakim olan iklim 

Türkiye'de tektir. Bölgenin büyük bölümünde ortalama 1000mm'nin üzerinde yağış 

görülürken bu oran Rize Hopa arasında bu oran 2400mm'ye varır. İklim yumuşaktır (Anonim, 

2015; MGM, 2015). 

Toplam sebze üretimi 82.589 ton olan Doğu Karadeniz Bölgesinde 22,68 ton organik 

sebze üretimi, 145,17 ton geçiş süreci sebze üretimi ile birlikte 167,85 ton olarak 

gerçekleşmiştir (Çizelge 2). Bu değerlerle Türkiye genelinde İBBS-Düzey1deki bölgeler 

karşılaştırıldığında Doğu Karadeniz Bölgesi, hem sebze üretim miktarı, hem de organik sebze 

üretim miktarı bakımından diğer bölgelerin oldukça gerisinde kalmıştır. Ancak üretilen 

organik sebze miktarı, toplam üretilen sebze miktarına oranlandığında elde edilen değerin 

birçok bölgeden yüksek olduğu görülmektedir.  Yani, sebze üretimi az, ancak bu üretimin 

büyük kısmının organik olduğunu görülmektedir.  

 

 

http://www.turkcebilgi.com/Karadeniz_b%C3%B6lgesi
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Çizelge 2. Türkiye Bölgeler (İBBS-Düzey1) Bazında Organik Sebze Üretim Değerleri 

 

Bölgeler 

 

Organik Sebze 

Üretimi Miktarı 

(ton) 

 

Geçiş Süreci Sebze 

Üretim Miktarı 

 (ton) 

 

Toplam Organik 

Sebze Üretim 

Miktarı  

(ton) 

 

Toplam Sebze 

Üretim Miktarı  

(ton) 

 

Toplam Org. 

Sebze/ 

Toplam Sebze 

Miktarı (%) 

TRA 4.213,12 531,84 4.744,96 326.086,00 1,455 

TRB 2.665,01 814,33 3.479,34 481.841,00 0,722 

TRC 1.123,24 571,09 1.694,33 2.071.846,00 0,082 

TR1 647,47 241,85 889,32 100.037,00 0,889 

TR2 907,74 233,75 1.141,49 2.058.981,00 0,055 

TR3 10.681,21 6.125,40 16.806,61 5.337.481,00 0,315 

TR4 1.027,17 305,68 1.332,85 3.188.897,00 0,042 

TR5 4.337,72 1.028,34 5.366,06 2.414.762,00 0,222 

TR6 2.548,63 2.410,83 4.959,46 8.754.441,00 0,057 

TR7 973,77 309,75 1.283,52 565.435,00 0,227 

TR8 571,30 889,35 1.460,65 3.178.975,00 0,046 

TR9 Doğu 

Karadeniz 
22,68 145,17 167,85 82.589,00 0,203 

TOPLAM 29.719,06 13.607,38 43.326,44 28.561.371,00 0,152 

Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014); TÜİK, 2015 

 

Doğu Karadeniz bölgesi,  sanayiye dayalı endüstriyel kirliliğin az olması, arazi 

yapısının çok dağlık olması, bölge halkının doğa ile iç içe yaşama tercihi ve bol yağışlı, 

ılıman ikliminden dolayı bir çok bitkinin gelişimi için doğal bir ekolojik alandır. Tüm bu 

faktörler aynı zamanda organik tarım için de uygun bir ortam hazırlamaktadır. Sadece Türkiye 

değil, dünya çapında önemli ürünlerin yetiştirildiği bölgede, kimyasal gübre hariç ilaç gibi 

diğer kimyasal girdilerin kullanımı yok denecek kadar azdır. 

Bölgede sebzecilik daha çok, alanın büyük bir kısmının dağlık olması ve bu alanlarda 

doğal olarak kolayca yetişebilen ticari ürünlerin daha karlı olması nedeniyle, genellikle kadın 

üreticiler tarafından büyük oranda kendi ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

yapılmaktadır. Dağınık bir şekilde ve arazilerinin yanına kurulan evlerin yanında, yol 

kenarlarında, küçük alanlarda sebzecilik faaliyeti sürdürülmektedir. Sebzeye ayrılan alanlar 

küçük olduğu için az sayıda birçok tür bir arada yetiştirilmektedir. Bazı kadın üreticiler,  

küçük bir kazanç için de halk pazarlarında ürettiklerinden satış yapabilmektedirler. 

Günümüzde insan sağlığını tehdit eden, çeşitli kimyasallarla suni olarak üretilen gıdalar 

hakkında medya tarafından çok fazla bilgilendirme yapılmış, insanlar bu sayede çok 

bilinçlenmiştir. Bölgede, bilhassa ticari amaç güdülmeyen sebze üretiminde, kimyasal ilaç ve 

gübre kullanılmamaktadır.  

Bölgede organik sebze yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktör, alandır. Özellikle 

çay üretiminin yapıldığı Trabzon, Artvin arasında mevcut tarım alanlarının neredeyse tamamı, 

hatta dağlık alanlar çay tarımına ayrılmıştır. Getirisi yüksek, bakım ve işçilik giderleri diğer 

ürünler ve sebzeye göre çok düşüktür. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde organik bitkisel üretim en fazla Artvin ve Ordu illerinde 

görülmekte, bunu Gümüşhane ve Rize illeri takip etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde, 

organik üretim yapan çiftçi sayısı yaklaşık 2700 kişidir (Çizelge 2). 
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Çizelge 3. Doğu Karadeniz Bölgesi Bazında Organik Tarımsal Üretim Değerleri 

İller 

 

Gerçek Çiftçi 

Sayısı 

Gerçek Üretim 

Alanı(ha) 

Doğal 

Toplama  

Alanı(ha) 

Nadas 

Alanı(ha) 

Toplam  

Alan(Ha) 

Toplam Üretim 

Miktarı (ton)  

Artvin 548,00 1.186,49 0,00 0,00 1.186,49 4.205,43 

Giresun 16,00 76,81 0,00 0,00 76,81 127,00 

Gümüşhane 33,00 364,33 0,00 64,99 429,32 2.695,62 

Ordu 429,00 1.688,34 300,00 0,00 1.988,34 4.412,04 

Rize 1.409,00 1.282,00 0,00 0,00 1.282,00 2.618,69 

Trabzon 257,00 361,71 0,00 0,00 361,71 706,43 

Doğu 

Karadeniz 
2.692,00 4.959,67 300,00 64,99 5.324,66 14.765,20 

Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014) 

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde, organik tarıma geçiş sürecinde 10.434 üretici üretim 

yapmaktadır. Organik tarım yapanlara göre üretici sayında yaklaşık 4 katı bir artış 

görülmektedir. Üretim miktarında ise mevcut organik üretime göre 2 kat artmaktadır. Bu 

bölgede organik tarım hızlı bir şekilde ilerlemektedir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Doğu Karadeniz Bölgesi Bazında Geçiş Süreci Tarımsal Üretim Değerleri 

İller 

 
Gerçek Çiftçi 

Sayısı 

Gerçek Üretim 

Alanı(ha) 

Doğal 

Toplama  

Alanı(ha) 

Nadas 

Alanı(ha) 

Toplam  

Alan(Ha) 

Toplam Üretim 

Miktarı (ton)  

Artvin 1.021,00 735,39 0,00 0,00 735,39 3.212,65 

Giresun 11,00 92,30 0,00 0,00 92,30 30,78 

Gümüşhane 3,00 927,79 0,00 8,27 936,06 596,40 

Ordu 197,00 778,51 0,00 0,00 778,51 745,37 

Rize 8.440,00 3.223,29 0,00 0,08 3.223,37 24.711,73 

Trabzon 762,00 765,20 0,00 0,00 765,20 1.956,92 

Doğu 

Karadeniz 
10.434,00 6.522,48 0,00 8,35 6.530,83 31.253,85 

Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014) 

 

Geçiş süreci dahil organik üretimde toplam üretici sayısı 13.126 kişi olup, toplam 

üretim miktarı 46.019 tondur. En fazla üretici sayısı ve üretim miktarı Rize ilindedir. Bunu 

Artvin takip etmektedir. 

 

Çizelge 5. Doğu Karadeniz Bölgesi Bazında Geçiş Süreci Dahil Organik Tarımsal Üretim 

Değerleri 

İller 

 
Gerçek Çiftçi 

Sayısı 

Gerçek Üretim 

Alanı(ha) 

Doğal 

Toplama  

Alanı(ha) 

Nadas 

Alanı(ha) 

Toplam  

Alan(Ha) 

Toplam Üretim 

Miktarı (ton)  

Artvin 1.569,00 1.921,88 0,00 0,00 1.921,88 7.418,08 

Giresun 27,00 169,11 0,00 0,00 169,11 157,77 

Gümüşhane 36,00 1.292,12 0,00 73,26 1.365,39 3.292,02 

Ordu 626,00 2.466,85 300,00 0,00 2.766,85 5.157,41 

Rize 9.849,00 4.505,29 0,00 0,08 4.505,37 27.330,42 

Trabzon 1.019,00 1.126,90 0,00 0,00 1.126,90 2.663,34 

Doğu 

Karadeniz 
13.126,00 11.482,15 300,00 73,35 11.855,49 46.019,04 

Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014) 
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Çizelge 6. Doğu Karadeniz İllerinde Türler Bazında Organik Sebze Değerleri 

İller Türler 

Organik Sebze 

Üretimi Miktarı 

(ton) 

Geçiş Süreci 

Üretim Miktarı 

(ton) 

Toplam Organik 

Üretim  

Miktarı (ton) 

Toplam Org. 

Sebze/ 

Toplam Sebze 

Miktarı (%) 

Artvin Biber 2,18 
  

0,356 

 Domates 5,16 0,07 
 

0,096 

 Fasulye 1,15 0,55 
 

0,063 

 Fasulye(Kuru) 0,77 
  

- 

 Hıyar 1,50 0,50 
 

0,092 

 Ispanak 0,49 
  

0,068 

 Karpuz 4,49 1,78 
 

3,870 

 Kavun 3,00 
  

0,596 

 Lahana 0,40 
  

0,022 

 Patlıcan 0,52 
  

0,035 

Artvin 
 

19,67 2,90 22,57 0,131 

 
    

- 

Giresun 
 

0,00 0,00 0,00 0,000 

 Fasulye 2,00 140,00 
 

7,743 

Gümüşhane 
 

2,00 140,00 142,00 2,250 

 Fasulye 0,01 
  

0,000 

 Lahana 1,00 
  

0,017 

Ordu 
 

1,01 0,00 1,01 0,007 

 Mantar 
 

1,97 
 

100,000 

Rize 
 

0,00 1,97 1,97 100,000 

 Lahana 
 

0,30 
 

0,005 

Trabzon 
 

0,00 0,30 0,30 0,001 

Doğu Karadeniz 
 

22,68 145,17 167,85 0,203 

Kaynak: GTHB (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014); TÜİK, 2015 

 

Bu bölgede, toplam organik sebze üretimi 167,85 ton olup, bunun 22,68 tonu organik; 

145,17 tonu ise geçiş süreci üretime aittir. 

Bölgede en fazla organik sebze üretimi Artvin ilinde (19,67 ton) biber, domates, hıyar, 

kavun, karpuz, fasulye, lahana türlerinde 10 üründe görülmektedir. Bu ilimizi Gümüşhane 

(2,00 ton) fasulye ve Ordu (1,01ton) fasulye, lahana üretimiyle takip etmektedir.  Rize ve 

Trabzon’da organik sebze üretimi görülmemektedir. Geçiş süreci üretimine bakıldığında 

Gümüşhane 142 ton fasulye üretimi ile ilk sıradadır. Bunu karpuz, domates, hıyar ve fasulye 

üretimi ile Artvin, kayın mantarı üretimi ile Rize illeri takip etmektedir. Trabzon’da da lahana 

üretimi yapılmaya başlanmıştır. Mantar için çok uygun bir ekolojiye sahip olan bu bölge 

özellikle Rize ve doğusunda organik kayın mantarı üretimi dikkate değerdir. 

 

2. SONUÇ 

Doğu Karadeniz Bölgesi özellikle Trabzon Artvin arası oldukça dağlık bir bölgedir. 

Burada ticari üretimi yapılan çay ve fındık toplam tarım alanlarının çok büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Sebze üretimi için çok küçük alanlar bırakılmıştır. Hemen her evde sebze 

üretimi yapılmaktadır. Bu üretimde suni gübre ve ilaç neredeyse hiç kullanılmamaktadır. 
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Ayrıca, özellikle organik çay ve fındık üretimi yapılan alanlarda yetiştirilen sebzeler tamamen 

organiktir. Ancak, sertifikalandırma ürün üzerinden yapıldığından ve üretim sadece küçük 

alanlarda aile ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan sertifikalandırılmamaktadır. Bu 

nedenle organik sebze üretilmesine rağmen bu değerler kayıtlara yansımamaktadır.  

Rize- Artvin arasında organik kayın mantarı üretimine talep oldukça fazladır ve bu 

bölgede üretim potansiyeli mevcuttur (Karataş ve ark., 2015). Bunun geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Her geçen gün bölgede organik üretim alanları artmaktadır. Buna paralel olarak 

üretilen organik sebze üretimi de artış gözlenmektedir. Bu çalışma ile bu bölgede organik 

sebze üretimi için bir potansiyelin olduğu açıkça görülmektedir. 
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Özet 

Doğu Karadeniz bölgesi sahip olduğu iklim, coğrafik durum ve topoğrafik yapı nedeniyle pek çok 

kültür bitkisinin ekonomik yetiştiriciliğinin sınırlandığı bir bölgedir. Ancak bununla birlikte ülkemizin diğer 

bölgelerinde yetiştiremediğimiz veya yüksek maliyetle yetiştirebileceğimiz çay, kivi, fındık gibi  bazı türler için 

de çok uygun koşullara sahiptir. İnsan sağlığı açısından eskiden beri değerli olduğu bilinen mantar da bu gruba 

girmektedir. Mantar bilindiği gibi, yetiştiriciliğinde düşük sıcaklık (15-18 
0
C) ve yüksek nem (% 80-90) 

istemektedir. Rize ili ise ülkemizin en yüksek yıllık yağış miktarı (2400 mm) ve en yüksek yıllık bağıl nem (70-

80) oranına sahip ilidir. Bu bakımdan Rize, mantar yetiştiriciliği için uygun bir ekolojik özellik göstermektedir.  

Bu nedenlerle Rize ilinde mantar yetiştiriciliği sürekli gündeme gelmiş, özellikle günümüzde popüler olan  kayın 

mantarı yetiştiriciliği ile ilgili Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Hatta mantar, 

Rize’de organik tarım geçiş ürünleri arasında bulunan tek sebze özeliğini taşımaktadır. Ancak bazı nedenlerden 

dolayı yine de istenilen seviyeye gelememiştir. Bu çalışmada bölgede organik kayın mantarı yetiştiriciliği ile 

ilgili yapılan çalışmalar ve mevcut durum değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kayın mantarı, organik, Rize 

POTENTIAL OF ORGANIC OYSTER MUSHROOM FARMİNG AND 

ITS CURRENT STATUS IN RİZE 

 
Abstract 

The Eastern Black Sea region is an area where many of the plant's cultivation are limited economically 

due to ıts climate, geographical, and topographical structure. However,It has  favorable conditions for some 

species such as nuts, tea, kiwi which we can not grow or grow at high cost in other parts of the our country. In 

terms of human health, since ancient times known as the precious mushroom fall into this group. As known, 

mushroom needs low temperature (15-18 0C) and high humidity (80-90%) during growing period.The Rize has 

also rate of the highest annual rainfall (2400 mm), and the highest annual relative humidity (70-80) of  our 

country. In this regard, Rize has a favorable ecological features for mushroom cultivation. For these reasons, 

mushroom cultivation in Rize has come up consistently, there have been several initiatives related to mushroom 

cultivation which is popular especially nowadays. Even mushroom is only one vegetable among organic farming 

trantision crops in Rize.But for some reason, still has not reached the desired level. In this work, studies on 

organic oyster mushroom farming in the region and the current situation.will be evaluated.  

Key Words: Oyster mushroom, organic, Rize 

1. GİRİŞ 

Rize, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Karadeniz'e 

sahili olan Rize'nin batısında Trabzon, doğusunda Artvin, Güneybatısında Bayburt, güneyinde 

Erzurum illeri bulunur. 

Doğu Karadeniz kıyı sıradağları yayının kuzey yamacında yer alan Rize toprakları 

genel ifade ile dağlık ve engebelidir. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz_B%C3%B6lgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Artvin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bayburt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Karadeniz
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Şekil 1. Rize İli haritası  

 

 
Şekil 2.  Rize İli Sıcaklık ve Yağış Miktarları (MGM, 2015). 

 

Rize’de yazları serin, kışları ılıman ve her mevsimi yağışlı bir iklim görülür. Elli yıl 

boyunca yapılan rasat sonuçlarına göre Rize’nin yıllık sıcaklık ortalaması 14 °C'yi biraz 

geçer. Bu süre içinde kaydedilen en düşük sıcaklık -7 °C derece olup, en yüksek sıcaklık ise 

38,2 C° derecedir. En soğuk ay olan Ocak ayının sıcaklık ortalaması 6,6 C° derece, en sıcak 

ay olan Ağustos ayının sıcaklık ortalaması ise 23 C° derecedir. Ocak en az -6,5 C° derece, 

Ağustos en fazla 34,0 °C derecedir. Rize’de aylık ortalama sıcaklık eğrisi bütün yıl 6 °C 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLeu7KjGo8gCFcIDGgodFaICKw&url=http://www.cografyaharita.com/turkiye_mulki_idare_haritalari4.html&psig=AFQjCNEcWNvg6m4X_WB0xvu5ZiPdlsx07g&ust=1443866554639688
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derecenin üzerinde seyretmekte olup, sadece 4 ayın sıcaklık ortalaması 10 °C derecenin 

altındadır ve Rize çok nemli bir şehirdir. Endüşük yağış Nisan ( 90,8 kg/m
2
), Mayıs (97,5 

kg/m
2
), Haziran (134,3 kg/m

2
) aylarında, en yüksek yağış ise Eylül (252,9 kg/m

2
), Ekim 

(287,6 kg/m
2
), Kasım (250,6 kg/m

2
) sonbahar aylarındadır. Rize okyanusal bir iklim 

özelliğine sahiptir (Anonim, 2015).  

Rize ilinin yüzölçümü toplam 391.900 hektar olup, bunun % 14 tarım arazisi (54,98 

ha), % 28 çayır – mera, % 46 orman arazisi, % 12 tarım dışı arazidir (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Rize İli Arazi Dağılımı (ÇAYKUR, 2015) 

 

Çizelge 1.  Rize İli Bitkisel Üretiminin Alansal Dağılımı  

Ürün 
ÜRETİM ALANI 

(Da) 

İLİN TOPLAM ALANI 

İÇİNDEKİ %'Sİ 

Çay 501.979 91.30 

Fındık 36.097 6.5 

Kivi 3.508 0.6 

Maviyemiş (Likapa) 160 0.1 

Diğer Meyve Ürünleri 624 0.2 

Tarla Ürünleri 3.932 0.7 

Sebze 3.502 0.6 

Toplam Alan 549.802 100 

Kaynak: ÇAYKUR, 2015 

 

Rize’de tarım alanlarının dışında kullanılabilecek, çay üretim alanlarından bağımsız 

mantar gibi bir türün yetiştiriciliğinin yapılması hem ülke ekonomisine, hem de bu ildeki 

İşlenebilir Arazi 
54.87ha 

14% 

Mer’a Arazisi 
109.73 ha 

28% 

Orman ve 
fundalık 180.27 

ha 
46% 

Tarım Dışı arazi 
47.03ha 

12% 

Rize İli Toprak Dağılımı (%) 
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üreticilere ek gelir kaynağı olması bakımından önemlidir. Bu bakımdan mantar yetiştiriciliği 

Rize İlinde önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.  

İçerdiği mineral ve besin maddelerinden dolayı sağlık açısından çok kıymetli bir besin 

olan mantar, dünyada 21.644 ha alanda 7.959.979 ton üretilirken, ülkemizde üretim miktarı 

33.825 ton olarak gerçekleşmektedir (Anonymous, 2015). Son yıllarda kültür mantarının 

yanısıra “kayın mantarı”, “istiridye mantarı”, “kavak mantarı”, “yaprak mantarı” gibi 

isimlerle bilinen Pleurotus spp türü yetiştirilmektedir.  

Peurotus türlerinin, besin değerleri, tıbbi özellikleri ve diğer yararlı etkileri nedeni ile 

bütün dünyada üretim ve tüketimi mevcuttur. Kayın mantarları, diyet lifleri ve diğer değerli 

besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır. İstiridye mantarı bağışıklık sistemi üzerine de 

etkilidir, tümör gelişimini durdurur, içerdiği hipoglisemik ve antitrombotik aktivitelerle tümör 

büyümesi ve iltihabı durdurur, kan lipit konsantrasyonunu düşürür, yüksek kan basıncı ve 

damar tıkanıklığını önler, antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Pleurotus mantar türleri 

Karadeniz Bölgesi doğal florasında da bulunmaktadır ve bölgenin iklim koşulları bu türlerin 

üretimi için oldukça uygundur (Küçükomuzlu ve Pekşen, 2005). 

Kültür mantarına göre yetiştiriciliği nispeten daha kolay olan kayın mantarı, çeşitli 

suni ortamlarda yetiştirilebilmektedir. Bu ortamlardan biri de ağaç kütükleridir. Doğu 

Karadeniz bölgesinde kolayca temin edilebilmesi, misel aşılamasından sonra 5 yıl gibi bir 

uzun bir süre boyunca ortamı yenilemeksizin üretim yapabilme olanağı nedeniyle ağaç 

kütükleri yetiştirme ortamı olarak tercih edilmektedir. Kayın yerine, reçinesiz olmak 

koşuluyla diğer ağaç türleri de kullanılabilmektedir.  İlaç sanayiinde,  özellikle gürgen kütüğü 

üzerinde yetiştirilenlerin tercih edildiği bildirilmiştir. Diğer mantar türlerinde olduğu gibi 

yetiştiriciliği için yüksek nem ve düşük sıcaklığa ihtiyaç duyan kayın mantarının fiyatı, kültür 

mantarından daha yüksek fiyatla alıcılı bulabilmektedir (Anonim, 2015a). 

  

Çizelge 2.  Türkiye organik mantar üretim Değerleri  

İller 

 
Organik Üretim Miktarı (ton) 

Geçiş Süreci Üretim Miktarı 

(ton) 

Aydın 0,25 - 

Hatay 0,50 - 

Rize - 1,97 

Samsun 9,28 - 

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015. 

 

İklim bakımından Rize, Türkiye’nin en çok yağış ve en yüksek nem oranına sahip 

ilidir.  Yağışlar yıl içinde düzenlidir. Bu nedenle, Rize ilinde mantar yetiştiriciliği her zaman 

gündeme gelmiştir. İlin iklim yapısı, doğal olarak mantar yetiştiriciliği çok uygundur. Organik 

üretimin yoğun bir şekilde yapılmasıyla, mantarda organik üretim de gündeme gelmiştir. 

Türkiye’de organik mantar üretimi geçiş süreci ile birlikte değerlendirildiğinde 9,28 ton ile ilk 

sırada Samsun’da, ikinci sırada ise 1,97 ton ile Rize’de gerçekleştirilmektedir (Çizelge 2). 

 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

604 

 

RİZE İLİNDE KAYIN MANTARI ÜRETİMİNDE MEVCUT DURUM 

Rize‘nin Fındıklı ilçesinde, Ziraat Odası tarafından kayın mantarı üretimi için 

üreticilere bir kurs düzenlenmiş ve kütüklere kayın mantarı miseli aşılaması yapılarak kayın 

mantarı üretimi teşvik edilmiştir. Mantar kütükleri açık arazide, etrafı hayvanlar girmesin diye 

çevrilerek ve üzerine ağ çekilerek yerleştirilmiştir. Bu üretimde yılda yaklaşık 6 hasat 

yapıldığı ve her hasatta kütük başına yaklaşık 5-6 kg mantar elde edildiği bildirilmiştir. 

Kıyıya yakın kesimlerde bu miktar artarken, rakımın arması, kıyıdan uzaklaşılmasıyla birlikte 

bu miktarın azaldığı belirtilmektedir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3.Fındıklı’da Kayın Mantarı Üretim Değerleri 

 

Köyler 

 

 

 Üretici 

Sayısı 

 

Toplam  

Kütük Sayısı 

(Adet) 

Hasatta 

Kütük Başına 

Verim (Kg) 

Hasat  

Sayısı 

 

Yıllık 

Kütük 

Başına 

Verim (Kg) 

Çınarlı Köyü 7 1200 5-6 6 30-36 

Çağlayan Köyü 3 700 8-10 7-8 56-70 

Meyvalı Köyü 1 200 6-7 5-6 30-42 

Cennet Köyü 2 250 4-5 5-6 20-30 

Karaali Köyü 2 300 4-5 5-6 20-30 

Başköy 3 500 4-5 5-6 20-30 

TOPLAM 18 2340    

Kaynak: Fındıklı Ziraat Odası, 2015 

 

 
Şekil 4. Fındıklı İlçesinde bir üreticiye ait kayın mantarı kütükleri ve alanı (orijinal)   

 

Daha sonra Ardeşen Kaymakamlığının öncülüğü ile Ardeşen’de de kayın mantarı 

üretimine başlanmıştır. Ardeşen’de üretilen kayın mantarı üretimi, ilaç sanayiinde daha 

değerli olduğunun belirtilmesi üzerine sadece gürgen ağacında gerçekleştirilmektedir. Kayın 

mantarı miselleriyle aşılı gürgen kütükleri açık arazide dere, akarsu eteklerine 

yerleştirilmektedir. Bununla birlikte kivi veya ağaç altlarında daha iyi verim alındığı üreticiler 
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tarafından belirtilmektedir. Bu üretimde yılda iki kez, sonbahar döneminde Eylül ortaları ve 

Ekim aylarında 10-15 kg kayın mantarı elde edilmektedir. Ayrıca bu ilçede, mantar 

konusunda bir adım daha atılarak “Ardeşen Mantar Üreticileri Birliği” 2014 tarihinde 

kurulmuştur. Mantar üreticilerinin bir kısmı bu birliğe kayıtlı iken, az bir kısmı da kayıtlı 

değildir. Birlik tarafından, elde edilen mantar ürünlerin etiketlenmesinde “Mantarize” 

markasının kullanımı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir (Anonim, 2015a). 

 

Çizelge 4. Ardeşen’de Kayın Mantarı Üretim Değerleri 

 

Köyler 

 

 

Toplam 

Üretici Sayısı 

(Kayıtlı 

Üretici) 

Toplam 

Kütük 

Sayısı 

(Adet) 

Hasatta 

Kütük 

Başına 

Verim (Kg) 

Hasat 

Sayısı 

 

Yıllık 

Kütük 

Başına 

Verim (Kg) 

Yeniyol Köyü 15 (10) 2350 10-15 2 20-30 

Yurtsever Köyü 24 (15) 2000 10-15 2 20-30 

Armağan Köyü 5 (0) 1100 10-15 2 20-30 

Kirazlık Köyü 1(1) 120 10-15 2 20-30 

Ardeşen Merkez 4(4) 500 10-15 2 20-30 

Elmalı Köyü 1(1) 100 10-15 2 20-30 

Şenyurt Köyü 1(1) 200 10-15 2 20-30 

TOPLAM 51 (32) 6370    

Kaynak: Ardeşen Mantar Üreticileri Birliği, 2015 

 

Organik kayın mantarı kontrol ve sertifikasyon işlemleri ORSER tarafından Fındıklı 

ve Ardeşen’de gerçekleştirilmektedir (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. Rize İli Kayın Mantarı Üretim Değerleri 

Üretici 

Sayısı 
İlçe Köy Üretim Alanı (da) Tahmini Üretim (kg) 

1 FINDIKLI Yaylacılar 1,00 85,00 

3 FINDIKLI Ilıca 0,84 54,54 

9 FINDIKLI Karaali 0,40 320,00 

6 FINDIKLI Çağlayan 0,89 293,04 

7 FINDIKLI Meyvalı 0,50 112,50 

4 ARDEŞEN Yurtsever 0,20 130,00 

5 ARDEŞEN Yurtsever 0,20 130,00 

2 ARDEŞEN Yurtsever 0,36 109,20 

8 ARDEŞEN Yurtsever 0,29 187,20 

10 ARDEŞEN Yurtsever 0,20 150,00 

           TOPLAM 1.571 

Kaynak: ORSER, 2015 
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Organik kayın mantarı üretimi organik çay alanlarının artmasına paralel olarak, artma 

eğilimi göstermektedir. Organik mantar üretimi yapmak için üreticiler sertifikasyon 

kuruluşlarına başvurmaktadırlar. Bu durum, Rize ilinde organik kayın mantarı yetiştiriciliği 

için iyi bir potansiyelin olduğunu göstermektedir. 

 

Organik mantar Yetiştiriciliği için Olumlu Yönler: 

- Bol yağış ve neme sahip olan Rize ilinin çok soğuk olmayan ılıman iklimi, doğal 

koşullarda organik kayın mantarı yetiştiriciliğine uygun bir ortam oluşturmaktadır. 

- Doğu Karadeniz Bölgesinin tarımsal ilaç ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı 

bakımından Türkiye’de en temiz bölgelerden biri olması, üreticilerin organik üretime 

önem vermesi, yetiştiriciliğin organik olmasını kolaylaştırmaktadır. 

- Büyük alanlarda yetiştirilen çay gibi ürünlerin organik üretiminin devlet tarafından 

desteklenmesi, aynı alanlarda diğer ürünlerin organik yetiştiriciliğinde alınacak 

sertifika ücretlerindeki maliyeti düşürecektir. Bu durum Rize ilinde organik kayın 

mantar yetiştiriciliğinin daha hızlı ve kolay yayılmasını sağlayacaktır.  

- Rize İli halkının, özellikle emekli erkek üreticilerin mantar yetiştiriciliğine daha ilgili 

olması, kendi içlerinde ön üretim deneme çalışmaları yapmaları mantar yetiştiriciliği 

için gelişmeye hazır bir ortam oluşturmaktadır. Erkek üreticilerin de böylece tarım 

faaliyetlerine daha çok katılması sağlanmış olacaktır. 

- Bölgede organik üretim yapılan ürünlerin olması, organik üretim firmalarına 

ulaşılabilirliği kolaylaştırmakta bu da sorunların, hızlı bir şekilde giderilip üretime 

geçilmesine  olanak sağlamaktadır.. 

- Rize ilinde çevrede ormanların çok olması nedeniyle, üretim için gerekli  olan ağaç 

kütüğü veya ağaç talaşı gibi hammaddelerin temini daha düşük maliyetli ve daha 

kolay olmaktadır. 

 

Organik Mantar Yetiştiriciliği için Olumsuz Yönler: 

- Organik kayın mantarı ile ilgili bölgede ön deneme çalışmaları yapılmadan, üretici 

doğrudan üretime başlamıştır. Üretim, kontrol ve yönlendirme konularında, konu ile 

ilgili yeterli bilgiye sahip, üreticiyi yönlendirecek kişilerin olmaması, 

- Üreticiler arasında hasat tarihlerinin aynı günlere denk gelmemesi, üretim miktarının 

az olması, üretimin sadece Eylül- Ekim ayları ile sınırlı kalması, üretilen mantarların 

iyi bir şekilde pazarlanmasını engellemektedir. 

- Üreticilerin beklentileri özellikle sürekli ürün alma noktasında tam olarak 

karşılanamamış, bu nedenle mantar üretim miktarı dikkate değer bir artış göstermemiş, 

hatta üreticilerde vazgeçme eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz duruma neden olan 

faktörlerin başında her mevsim düzenli olarak yılda 12 hasat beklenirken, sadece 

sonbahar dönemi Eylül Ekim aylarında yılda iki kez hasat yapılabilmesi gelmektedir. 

- Üretim döneminin piyasada mantarın bol olduğu sonbahar döneminde olması, piyasa 

taleplerinin ise yüksek fiyatla satışın gerçekleşebileceği Mart, Nisan, Mayıs aylarında 

olması ancak bu dönemde mantarın üretilememesi pazar konusunda sıkıntı 

yaşanmasına sebep olmaktadır. 
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- Piyasa sürekli ve düzenli bir üretim istemekte ancak üreticiler bu talebi az ve düzensiz 

üretimlerinden dolayı karşılayamamaktadırlar. 

- Muhafazası zor bir ürün olduğu için kurutarak muhafaza sistemi gibi çeşitli muhafaza 

yöntemlerinin devreye yeterince girmemiş oması, ürünün değerlendirilmesinde ortaya 

çıkan olumsuz yönlerdir. 

 

2. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kayın mantarı ile ilgili değişik ortamlarda üretim yapılarak araştırıcılar tarafından 

çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Pekşen, 2001; Küçükomuzlu ve Pekşen, 2005; Pekşen, 2013). 

Organik üretimde yıl boyu üretimi sağlamak amacıyla kütük dışındaki talaş gibi ortamlarda 

yetiştirme ortamı olarak kullanılabilir. Rize ilinde kütük üzerinde yetiştiricilik konusunda 

deneme ve araştırmalar yapılıp, üreticiye bunların sonuçları yansıtılabilir. Üretilen mantarların 

muhafazasını sağlamak amacıyla kurutma yöntemi kullanılabilir. Ancak Rize ilinde yüksek 

nemden dolayı kurutmada fırınlar tercih edilmelidir. Mevcut Mantar Üreticiler Birliği 

bilgilendirilme konularında desteklenebilir. 
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ORGANİK TARIMDA KULLANILAN KİMYASALLAR 

 
Ziya AYDIN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, Pazar/Rize 

Özet 

Tüketicilerin daha sağlıklı olduğunu düşündüklerinden dolayı, organik ürünlere olan rağbet son yıllarda 

artmıştır ve birçok mağaza ve süpermarket organik meyve ve sebze için geniş bölümler ayırma gereği 

duymuştur. Çoğu insanın düşündüğünün aksine , "organik" kelimesi "pestisit içermeyen" ya da " kimyasal 

madde içermeyen" ürün anlamına gelmemektedir. Aslında bazı koşullar altında organik ürün yetiştiricilerine 

ürünleri yetiştirirken çeşitli kimyasal spreyler ve tozlar kullanmalarına izin verilir. Eğer organik üretim esnasında 

kimyasallar kullanılacak ise bu kimyasallar doğal kaynaklardan elde edilmiş, sentetik olarak işlenmemiş olması 

gerekmektedir. Ayrıca, bu kimyasallar son üç yıl içerisinde sentetik kimyasalların uygulanmadığı topraklarda 

kullanılmalıdır. Organik üretimde ve ürün işleme sırasında kullanılan 20’nin üzerinde kimyasal madde vardır. Bu 

çalışmada literatür araştırmalarıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda organik tarımda kullanılan kimyasallar 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik, tarım, kimyasal, sentetik,  

THE CHEMICALS USED IN ORGANIC FARMING 

 
Abstract 

As a common thought in public that organic products are healthier, organic produce has become popular 

in recent years, and many store and supermarket have large sections for organic fruit and vegetables. Contrary to 

what most people think, the meaning of ‘’organic’’ does not imply ‘’pesticide-free’’ or ‘’chemical-free’’. In fact, 

organic farmers are allowed to use some chemicals under several conditions. If pesticides are used in organic 

farming, they must be derived from natural sources and they must not be synthetically manufactured. 

Furthermore, these chemicals must be applied to fields in which no synthetic materials have been used for the 

past three years. There are more than 20 chemicals used in organic farming and organic product processing. This 

study develops a literature review on chemicals used in organic farming.  

Key Words: Organic, farming, chemicals, synthetic 

1. GİRİŞ 

 Organik tarım ilke olarak doğa ile çalışmaya dayalı sistemdir. Genel görüş, organik 

olarak üretilen ürünlerin daha sağlıklı olduğudur, ama bunun tersini savunan veya şüphe ile 

yaklaşanların sayısı da az değildir (Amodia ve ark., 2007). Son on yılda organik ürünler ile 

konvansiyonel olarak üretilen ürünlerin içerdikleri maddeler hakkında makaleler yayınlanmış 

ve farklı görüşler belirtilmiştir. Lairon (2010) ve Rembialkawska (2007) tarafından 

yayınlanan makalelerde organik ürünlerin içerdikleri madde değerinin daha yüksek olduğu, 

Bourn ve ark. (2002) ve Dangour ve ark. (2009) tarafından yazılan makalelerde organik 

ürünler ile konvansiyonel olarak üretilen ürünler arasında madde değeri bakımından 

farklılıklar olmadığı sunulmuştur.  Organik tarım ile konvansiyonel tarımı karşılaştırırken 

ürünlerinin içerdikleri madde değerleri yerine, ürün yetiştirme yöntemlerini karşılaştırmak 

daha doğru olacaktır. Konvansiyonel tarım ile üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre 

gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini 

hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla doğa ile 

barışık organik tarım sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır (Hekimoglu ve Altındeger, 2006). 

Organik tarımda kimyasallar kullanılmaması öngörülmektedir, ama yetiştirme suresince 

sorunlarla karşılaşılırsa bazı kimyaların kullanılmasına izin verilmektedir. Organik tarımda 

kullanılan kimyasallar son zamanlarda ilgi çekmiştir ve üretici sağlığına etkileri üzerine de 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

609 

 

çalışmalar başlamıştır (Costa ve ark., 2014). Eğer organik üretim esnasında kimyasallar 

kullanılacak ise bu kimyasallar doğal kaynaklardan elde edilmiş, sentetik olarak işlenmemiş 

olması gerekmektedir. Ayrıca, bu kimyasallar son üç yıl içerisinde sentetik kimyasalların 

uygulanmadığı topraklarda kullanılmalıdır. Organik üretimde ve ürün işleme sırasında 

kullanılan 20’nin üzerinde kimyasal madde vardır.  

 Bu çalışmada literatür araştırmalarıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda organik 

tarımda kullanılan kimyasallar hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD  

  Eğer organik tarımda kimyasallar kullanılacak ise bu kimyasalları en iyi uygulama 

metodu hedef odaklı olanlarını seçmektir. Uygulama sırasında kimyasalın özelliklerinin 

bilinmesi ve uygulama koşullarının dikkate alınması son derece önemlidir.  Yapılan literatür 

çalışmasında organik tarımda kullanılan kimyasallar "Insektisit/Repellent/Haşere 

Engelleyici", "Herbisitler/Bitki Büyüme Düzenleyiciler/Destekleyiciler (Advanjunlar)" ve 

"Fungisitler/Bakterisidler" olarak üç gruba ayrılmış ve bu kimyasalların uygulamaları ve bazı 

önemli özellikleri literatürlerle desteklenerek sunulmuştur. 

 

2.1 Insektisit/Repellent/Haşere Engelleyici 

a) Azadirachtin: Neem ağacından (Azadirachta indica) ekstrakte ile elde edilen bir 

bileşiktir. Deri değiştirme hormonlarının prothorocicte sentezini ve salgılanmasını 

engelleyerek böcek besin engelleyici olarak çalışır. Geniş spektrumlu bir pestisit olan 

Azadirachtin böceklere karşı uzaklaştırıcı, beslenmeyi engelleyici, doğurganlığı azaltıcı, 

kısırlaştırıcı, öldürücü ve yumurta bırakmayı önleyici gibi etkileri saptanmıştır ve yaprak 

bitine, galeri sineklerine, ilmik tırtıllarına trip kontrolüne, beyazsineklere, yaprakla beslenen 

böceklere ve akarlara karşı etkili olduğu tespit edilmiştir (Mordue ve ark., 1993). Kimyasal 

yapısı Şekil.1’de gösterilmiştir. 

   

b) Rotenone: Bitkilerden elde edilen pestisittir. Böceklerde kontak ve mide zehiri 

olarak etki gösterir. Rotenone hortumlu böceği, sümüklü böcek, tırtıl, sivrisinek, tripler ve 

sinekler için yavaş etki eden bir maddedir. Genelde yaprakla beslenenler gibi çiğneme yolu ile 

alan bitki zararlılarına daha etkilidir. Balıklara son derece zararlıdır. Rotenone doğada kısa 

ömürlüdür ve genelde pyrethrin karışımı olarak satılır (Doya ve ark., 2009; Duke ve ark., 

2010). Kimyasal yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

    

c) Sabadilla: Schoenocaulon officinale bitkisinin tohumundan elde edilen toz veya 

sprey türevleri olarak kullanılan geniş kapsamlı bir pestisittir ve mide ve sinirleri zehirleyerek 

etki gösterir. Bitkinin özsuyu ile beslenen böceklerde, tırtıllarda ve trip kontrollerinde 

kullanılabilinir (Doya ve ark. 2009; Duke ve ark., 2010). Arılar için çok zehirlidir (Copping 

ve Duke, 2007). Kimyasal yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

   

d) Limonene: Portakal koruyucu adı altında satılan limonene narenciye kabuğundan 

çıkarılan yağın bileşenidir. Böceklerin solunum sistemlerindeki kaplamaları parçalayarak 

çalışır. Direkt olarak kullanıldığında böcekler boğulur. Limonene 100% suda çözülebilen 
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biyo-parçalanabilir bir birleşiktir. Geniş kapsamlı bir insektisittir ve yaprak bitleri, karıncalar, 

hamam böcekleri, akrepler ve pire için kullanılabilinir. Bitkiler stress altında iken 

kullanılmamalıdır. Güneş altında veya sıcak günlerde kullanılması önerilmez (Beatty 1986; 

Rield ve ark., 2006). Bitkilerin çiçek kısımlarına uygulanmasından kaçınılmalıdır. 

  

e) Spinosad:Actinomycete Saccharopolyspora spinosa toprağının fermantasyonundan 

elde edilir. Spinosad hem temas hem de sindirim yolu ile etkilidir. Böceğin sinirlerini 

uyararak istemsiz olarak kasılmasına ve sonuç olarak böcekte felce neden olur. Bilinen böcek 

ilaçlarında essiz etki mekanizmasına sahip olandır. Organik insektisit olarak kullanılmasına 

onay verilen Spinosad, tırtıllar, yaprak yiyiciler ve yeşillikle beslenen böceklerde 

kullanılabilen geniş kapsamlı bir kimyasaldır (Sparks ve ark., 2001; Duke ve ark., 2010). 

Arılar için çok zehirli olduğundan akşam vaktinde kullanılması tavsiye edilir (Bret ve ark., 

1997). Kimyasal yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir.   

 

f) Böcek Öldürücü Sabunlar: Potasyum yağ asitleri sadece direkt olarak temas yoluyla 

çalışır. Böceğe temas ettiğinde, sabun hücre membranın geçirgenliğini etkileyerek hücrede 

sızıntıya sebep olarak ölüme neden olur. Akar, sapta beslenen zararlılar ve yumuşak vücutlu 

zararlıların kontrolünde kullanılabilir. Temas gerektirdiği için hava koşullarına göre kullanımı 

tekrarlanabilinir. Arılara zararlı olduğunda, bitkilerin çiçek açma döneminden önce veya 

doğada çabuk parçalandığı için de gece uygulanması önerilmektedir (Thornton, 2015; 

Koppert Biological systems, 2012). 

 

g) Bahçe Yağları: Hafif kütleli hidrokarbonlar ve sebze yağlarıdır. Akarlar, yaprak 

bitleri, ölçek böcekleri ve diğer yumuşak bedenli zararlılar için kullanılır. Bu yağlar temas 

yolu ile çalışır. Haşerenin üzerini kapatarak hava almasını engelleyerek boğulmasına neden 

olur. Böcek yoğunluğuna ve hava koşullarına bağlı olarak yeniden uygulanmak gerekebilir. 

Yüksek sıcaklıklarda bitkinin solunumunu etkileyebileceğinden 25-30 
o
C üzerinde ve direkt 

güneş ışığı altında değil günün serin saatlerinde uygulanmalıdır. Toksisitesi alternatif 

pestisitlerle kıyaslandığında minimumdur. Yağlar doğada çabuk çözünür. Çok az kalıntı 

bırakır (Thornton, 2015). 

 

h) Prethrum: Piretrum papatyalarının kurutulmuş çiçek baslarından elde edilir. Olağan 

dışı insektisidal özellikleri vardır ve 150 yıldan uzun süredir bahçelerde kullanılmaktadır. Çok 

hızlı ve düşük dozlarda etki eden, sıcaklık, ısık ve havada kolayca parçalanan bir kimyasaldır. 

Organik tarımda kullanılması önerilmekte ve 40’dan fazla böcekte ve 200’den fazla bitkide 

kullanılabilirliği onaylanmıştır. Böceklerde aşırı hareketliliğe ve nöbetlere neden olarak sinir 

sistemini etkiler ve ölüme neden olur (Clark ve ark., 1997; Duke ve ark., 2010). Kimyasal 

yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir.    

 

i) Ryania/Ryanodie: Botanik bir pestisittir ve böceklerde kas işlemlerini etkileyerek 

felç kalmalarını sağlar. Güve, trip ve Avrupa mısır kurdu kontrollerinde kullanıla bilinir. 

Memelilere, balıklara ve diğer suda yaşayan hayvanlara yüksek toksisitesi yüzünden 



             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

611 

 

kullanımı kısıtlanmıştır. Kullanılırken sağlığımızı korumak için koruyucu kıyafetler 

giyilmelidir (Thornton, 2015). 

 

j) Sarımsak: Zararlılar üzerinde repellent etki yapar. Mineral yağ veya saf sabunla 

karıştırıldığında etkili bir insektisit meydana gelir. Sarımsak yağ spreyinin aynı zamanda 

fungusit etkisi de gözlemlenmiştir (Yetkin, 2010). Herhangi zaman diliminde uygulana bilinir 

ama bitkilerin flora aromasını etkileyeceği için arılar tarafından bitkiye yapılan ziyaretler 

azalabilir (Rield ve ark., 2006).  

   

k) Kaolin Kili: Bu haşere önleyici öğütülmüş kaolin parçacıklarından oluşur ve sıvı 

bulamaç ile karıştırılarak doğrudan meyve ve sebze üzerine pusturtulur. Kurumuş film 

oluşturmuş parçacıklar böceklerin beslenmesini engeller. Herhangi bir zamanda herhangi bir 

amaç için kullanılabilinir (NYSAES, 2013). 

   

l) Bacillus Thurigiensis: Bakteriyel pestisittir. Farklı tipleri farklı haşereleri kontrol 

amaçlı kullanılır; B.t. var kurstaki tırtıl ve böcek larvalarına karsı, B. t. var san diego böcek 

larvalarına karsı, B. t. isrealensis sivrisinek larvaları dahil sineklere karsı kullanılır. Bakteriyel 

pestisitler erken evre larvaları için daha etkilidir. Böceklerin midelerini zehirleyerek etki eder. 

Bir kez uygulandığında doğada uzun sure kalamazlar ve tekrar uygulanmaları gerekebilir 

(NYSAES, 2013; Thornton, 2015).   

  

m) Kitin: Kabuklu deniz atıklarından, soya küspesinden ve üreden çıkarılan organik bir 

iyileştiricidir. Toprakta kitin ile beslenen mikroorganizmaların kompozisyonunu yükselterek 

çalışır. Kitin kil kurdu vücut duvarlarının birincil bileşenlerinden biridir. Etkili olması için 

çok yüksek miktarda kullanılmalıdır. Kitin meyve ağaçlarında kullanılması önerilmez. 

Cimlerde, sebzelerde ve ağaçlarda kullanılabilinir. Yılda bir kez kullanılması kontrol için 

yeterlidir (NYSAES, 2013; Thornton, 2015). 

  

 

 
Şekil 1. Organik tarımda yaygın olarak kullanılan kimyasalların yapıları  
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2.2 Herbisitler/Bitki Büyüme Düzenleyiciler/Destekleyiciler (Advanjunlar) 

a) Destekleyiciler: Pestisitlerin içerdiği maddeleri artırarak dağılma, yapışma veya 

böceklerin yemesini artırmak için kullanılan, pestisit performansını artıran maddelerdir. 

Yağlar ve bazı surfactantlar destekleyici olarak kullanılabilinir ve genelde yan etkileri yoktur 

(Larson, 1997). 

   

b) Mısır Glüteni: Fide çimlenmesini ve kök gelişimini baskılayan dipeptitler mısırın 

(Zea mays L.) bir yan ürünüdür (Unruh ve ark., 1997). Herbisit olarak kullanılmak üzere 

patenti alınmıştır ve eğer genetiği değiştirilmemiş mısırdan elde edilmiş ise organik tarımda 

kullanılabilinir (Bingaman ve ark., 1995). 

 

c) Gibberellik Asit: Gibberella fujikurdi adındaki bir mantar türünden elde edilen 

bitki büyüme düzenleyicisidir. Gibberellik asit bitkilerde çiçeklenme ve meyvelerde daha iyi 

bir büyüme sağlamak için kullanılan doğal bir bileşiktir. Gibberellik asit en yaygın olarak 

katlama gerektiren tohumların çimlenmesini teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca 

çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve boyutunu atırmak amaçlı da kullanılabilir. Gibberellik 

asit bitkilerde doğal olarak oluşur ve bitki gelişimini düzenler. Bir kaç mikrogram kullanılan 

GA3 tohum büyümesini teşvik ederken tohumda kalıcı etki yapmaz. Çoğu organik sertifika 

kuruluşu giberellik asit kullanımına onay vermektedir (Anonim, 2015). 

 

2.3 Fungisitler/Bakterisidler 

a) Bakır: Bitki yaprakları üzerindeki çeşitli fungal ve bakteriyel hastalıkları kontrol 

amaçlı kullanılan inorganik bir materyaldir. Hava koşulları bitkilerin hızlı bir şekilde 

kurumasını olanak verdiğinde uygulanmalıdır. Bakır balıklar ve su omurgasızları için 

toksiktir. Sadece koruyucu sprey olarak uygulanmalıdır. Tekrar veya fazla miktarda 

kullanılması bitkide büyümeyi durdurabilir. Bakir ağır bir metaldir ve toprakta zamanla 

bozulmaz (NYSAES, 2013; Thornton, 2015). 

 

b) Bordo Karışımı: Bakir sülfat ve sönmüş kireç karışımı inorganik materyaldir. 

Yaprak hastalıkları için toz veya su ile karıştırılarak uygulanabilinir. İnsektisit özellikleri de 

vardır. En uygun uygulama zamanı yaprakların dışa doğru çıkmadığı ilkbahardır. Eğer 15 
0
C 

üzerinde veya çok nemli havalarda uygulanırsa bitkide yanmalara neden olur (NYSAES, 

2013; Thornton, 2015). 

  

c) Kükürt: Akar kontrolünde ve genellikle yaprak hastalıklarını önlemede kullanılan 

inorganik elementtir. Toz veya sprey olarak kullanılabilir. 20 ºC üzerindeki sıcaklıklarda 

uygulamalar bitki yapraklarına zarar verebilir. Yağ uygulaması yapıldıysa uygulamanın 

üstünden 4 hafta geçmeden sülfür uygulaması yapılmamalıdır. Korozyona sebep olacağı için 

plastik ilaçlama aletleri ile uygulama yapılmalıdır. Kükürt aynı zamanda istenmeyen bir tat 

bırakacağı için hasat öncesi kullanımına izin verilmemektedir (NYSAES, 2013; Thornton, 

2015).  

d) Kireç ve kireç - kükürt: Akar, pisilla ve bazı saplarda beslenen böcek 

kontrollerinde kullanılan inorganik birleşiklerdir. Bu materyal aynı zamanda yaprak 
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hastalıkları içinde kullanılır. Bitki üzerindeki toksik etkiyi önlemek için, eğer bahçe yağları 

kullanılmış ise 2-4 hafta beklenmelidir. 25 
o
C üzerinde ilaçlama yapılması önerilmez 

(NYSAES, 2013; Thornton, 2015). 

  

e) Antibiyotikler: Mikroplardan veya mantarlardan elde edilen ve organik tarımda 

kullanılmasına izin verilen antibiyotikler vardır. Streptomisin ve terramycin bitkilerde bakteri 

kontrolü için kullanılan antibiyotiklerdendir (Yıldız ve ark., 2009). 

 

3. SONUÇ 

 Organik tarımda bazı koşullar altında belirli kimyasalların kullanılmasına izin 

verilmektedir. Hangi kimyasalların hangi durumda ve hangi haşare ve bitkilere 

uygulanacağını bilmek çok önemlidir. Yapılan bu çalışmada kimyasallar üç grupta toplanmış 

ve kısa bilgiler verilerek sunulmuştur.  
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Özet 

Gelişen teknolojinin bir sonucu olan kimyasal gübreler ve tarımsal ilaçlar mevcut tarımsal faaliyetlerin 

olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Bu kimyasal girdilerin özellikle üretim miktarını artırmak amacıyla 

bilinçsizce kullanımı; arazinin toprak yapısını ve yer altı su kaynaklarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Bunun yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Bu 

durum, insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek tarımsal faaliyetlerin (organik tarım faaliyetleri) geliştirilmesini 

tetiklemiştir. 

Dünyada ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle başlayan organik tarım, Türkiye’de ilk olarak Ege bölgesinde 

başlamış ve diğer bölgelerle birlikte gelişmeye devam etmiştir. Günümüzde ise; Marmara bölgesi %1, İç 

Anadolu bölgesi %3, Güneydoğu Anadolu bölgesi %4, Karadeniz Bölgesi %12, Akdeniz Bölgesi %14, Doğu 

Anadolu ve Ege bölgeleri de %33 büyüklüğündeki tarım alanlarında organik üretim yapılmaktadır.  

Bu çalışmada; Dünyada ve Türkiye’deki organik bitkisel üretim durumu ele alınarak, Doğu Karadeniz bölgesinin 

organik tarımda ki üretim potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik Gıda, Organik Tarım, Bitkisel Üretim, Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye 

1. GİRİŞ 

Birim alandan elde edilen ürün miktarını daha da artırmaya yönelik yapılan çalışmalar 

başarılı olsa dahi bu şekilde üretilen ürünlerin kalitesinin yanında çevreye olan etkisi insan 

sağlığını tehdit etme yolundadır. Bunun öncelikli sebebi ise tarımda yoğun olarak kullanılan 

ilaçlar, gübreler ve diğer kimyasallardır. Teknolojinin artması tarımdaki kimyasal girdilerin 

çeşitlenmesine ve çoğalmasına ön ayak olma eğiliminde ilerlemektedir. Gerek çevresel 

kirlenmeye neden olan gerekse İnsan sağlığını tehdit eden bu yoğun uygulamalar günümüzde 

yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış ve alternatif uygulamalara ışık tutmuştur. Bu 

nedenle, dünyanın birçok ülkesinde daha sağlıklı çevre ve insan anlayışıyla başlanmış olan 

organik üretimin tohumları aynı bilinçle Türkiye’de de atılmıştır.  

Organik Tarım; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas 

olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını 

yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, toprağın muhafazası, bitkinin direncini 

artırma, nöbetleşe ekim, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların 

kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, alternatif bir üretim şekli olarak ifade edilmektedir 

(Taşbaşlı ve ark., 2003). 

Organik tarıma olan ilginin artması çevre ve sağlık ile ilgili endişelerin artması ve 

sosyo-ekonomik koşulların gelişmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Organik tarım ve 

gıda ürünlerine tüketici talebinin artması sonucu organik tarımı benimseyen çiftçi sayısı da 

doğal olarak artmıştır. Bu talebin büyümesi aynı zamanda uluslararası ticareti de 

geliştirmiştir. Kendi ülkelerinde organik ürünler için iç pazar ve talep olmadığı halde bazı 

ülkeler, Avrupa’da yetişmeyen ve talep edilen organik ürünleri üretmeye ve ihraç etmeye 

başlamışlardır (Demiryürek, 2011).  

mailto:alper.gungor@ahievran.edu.tr
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Hızla artan nüfusun, daha sağlıklı çevreye ve gıdalara ihtiyaç duyması organik tarıma 

olan ilgiyi artırmaktadır. Dünyadaki organik ürün ihtiyaçlarının ışığı altında, Türkiye’de de bu 

açığı kapatacak üretim payına ulaşmak ve bu konuda söz sahibi konuma gelmek Türkiye’nin 

izleyeceği tarım politikasına önemli bir değer katacaktır. 

  

1.1 Dünyada Organik Tarım  

20. yüzyılın başlarında sentetik tarımsal girdilerin yarattığı olumsuz etkiler başlangıçta 

bu girdilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı gelişmiş ülkelerde görülmüş, 1910 yılında Albert 

Howard’ın “Tarımsal Vasiyetnamesi”, 1924 yılında Dr. Rudolf Steiner’in “Biyodinamik 

Tarım Yöntemi” çalışmaları ile geleneksel tarım yöntemine alternatif sistem arayışlarını 

başlatmıştır. Konvansiyonel tarımın olumsuz etkileri gözlendikçe, Avrupa’da birçok ülke 

kendi içinde bu konuda duyarlı üretici ve tüketicilerin bir araya gelmesiyle organik tarım 

çalışmalarına yönelmeleri sağlanmıştır (Babaoğlu, 2006). 

Dünyada 1960’lı yıllara kadar çevreyi koruyucu ve düzenleyici bir sektör olarak 

tanımlanan tarım sektörünün bu özelliği, 1970’li yıllardan itibaren sorgulanmaya, tartışılmaya 

başlanmış ve tarım sektörünün toprak işleme tekniklerinden başlanarak, sektörde kullanılan 

girdiler, bu girdilerin üretim ve kullanım süreçleri, kullanıldığı ürünler üzerindeki etkileri ile 

tarımsal ürünleri tüketenlerin üzerinde ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik 

araştırmalar, tarım sektörünün çevre kirliliği üzerindeki etkisinin beklenilenden daha fazla 

olduğunu ortaya koymuştur (Sürmeli, 2003). 

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Japonya gibi 

Batı ülkeleri geleneksel tarımın insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri 

konusunda bilinçli bir davranış sergileyerek, geleneksel tarımın yarattığı olumsuz etkiyi 

azaltmak için büyük bir çaba göstermişlerdir. Bu çabaların neticesinde organik tarım 

geleneksel tarıma göre, kalkınma düzeylerinden bağımsız olarak birçok ülke tarımın da 

giderek önem kazanmaya başlamıştır. Organik tarımın gelişmekte ve değişim içinde olan 

ülkelerde büyüme ve yaygınlaşması oldukça yeni olup bu değişim son yirmi yılda büyük bir 

artış göstermiştir. Arjantin, Sri Lanka, Türkiye, Kosta Rica, Meksika gibi ülkelerde organik 

tarım son birkaç yılda ihracat başta olmak üzere hızla gelişen sektör olmuştur (Rehber, 2011). 

Dünyada organik tarım 37,04 milyon hektar alanda uygulanmaktadır. Bu alan 

dağılımına bakıldığında yüzde 33 Okyanusya’da, yüzde 27’si Avrupa, yüzde 23’ü Latin 

Amerika, yüzde 7’si Asya, yüzde 7’si Kuzey Amerika ve yüzde 3’ü Afrika’da yer aldığı 

görülmektedir (Şekil 1). AB ülkeleri içerisinde en çok organik tarımsal üretim yapılan ülkeler 

sırasıyla 1,5 milyon hektar alan ile İspanya iken, İspanya’yı İtalya ve Almanya izlemektedir. 

Hızla büyüyen organik tarım pazarının bugünkü ulaştığı değerin 80 milyar dolar civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu değerin yüzde 45’ini ABD gerçekleştirirken bunu Almanya, 

Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada izlemektedir. Dünyada kişi başına en çok organik ürün 

tüketen ülkeleri arasında İsviçre, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, Almanya, ABD, Kanada ve 

Fransa yer almaktadır (Anonim, 2014a). 

Organik tarıma ilişkin bu süreç sonunda, konvansiyonel tarımın olumsuz etkileri 

ortaya çıkmaya başladıkça, Amerika’da, Avrupa’da ve birçok kuzey ülkesinde bu konuda 

duyarlı üretici ve tüketicilerin bir araya gelmesi ve organik tarıma verilen önem nedeniyle 

organik tarım ticareti, ithalat ve ihracatı artmaya başlamıştır. Bu artışlar daha çok gelişmiş 

ülkelerde ortaya çıkmıştır (Merdan, 2014). 
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Şekil 1. Dünya’da bölgelere göre organik tarım üretim alan dağılımı 

 

1.2 Türkiye’de Organik Tarım  

Türkiye’de organik tarımla üretime 1984-1985 yıllarında Avrupa’da faaliyet gösteren 

yabancı firmalardan gelen talep doğrultusunda başlanmıştır. İlk olarak Manisa Tekelioğlu 

Köyünde organik tarım faaliyeti 1986 yılında muhtarlığın belirlediği alanda örnek organik 

ürün yetiştirilmesiyle başlamıştır.1986 yılında ilk organik kuru üzüm üretimi projesi hayata 

geçmiş, bunu 1987’de organik incir projesi takip etmiştir (Anonim, 2015a). Türkiye’deki 

organik tarım hareketini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla 1992 yılında 

İzmir’de Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) kurulmuştur. Derneğin üyeleri 

arasında üretici, ihracatçı, tüketici, araştırıcı gibi bu alanında yakından ilgilenenler yer 

almaktadır. 1994 yılındaki yasal düzenlemeden sonra bu alanda hızlı bir gelişme 

kaydedilmiştir (Özbilge, 2007).Sekiz ürün ile başlayan organik tarım faaliyetleri son yıllarda 

200 ürünü geçmiştir. Çizelge 1’de 2009 ve 2014 yılları arasında Türkiye’ de Organik tarıma 

ait veriler verilmiştir (Bugem, 2014). 

  

Çizelge 1. 2009-2014 Türkiye’de organik tarım üretim verileri 

 

Yapılan bütün bu iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin ardından; 2014 verilerine 

göre Türkiye’de organik tarım 883 bin hektar alanda uygulanmaktadır. Bu alanın bölgeler 

bazında dağılımına bakıldığında yüzde 33’ü Doğu Anadolu ve Ege’de, yüzde 14’ü Akdeniz, 

yüzde 12’si Karadeniz, yüzde 4’ü Güneydoğu Anadolu, yüzde 3’ü İç Anadolu, yüzde 1’ni 

Marmara Bölgesi oluşturmaktadır (Şekil 2). 

 

Okyanusya 
33% 

Avrupa 
27% 

Latin 
Amerika 

23% 

Asya 
7% 

Kuzey 
Amerika 

7% 

Afrika 
3% 

Yıllar 
Ürün 

Sayısı 

Çiftçi 

Sayısı 

Yetiştiricilik 

Yapılan Alan 

(ha) 

Doğal 

Toplam 

Alanı (ha) 

Toplam 

Üretim Alanı 

(ha) 

Üretim 

Miktarları 

(ton) 

2009 212 35.565 325.831 175.810 501.641 983.715 

2010 216 42.097 383.782 126.251 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 442.581 172.037 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 523.627 179.282 702.909 1.750.127 

2013 213 60.797 461.395 307.619 769.014 1.620.38 

2014 208 71.472 532.879 350.239 883.118 2.217.055 
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Şekil 2. Türkiye’ de bölgelere göre organik tarım üretim alanı dağılımı 

 

2014 yılında 71 bin 472 üretici 883 bin 118 hektar toplam alanda 2 milyon 217 bin 

055 ton organik ürün elde edilmiştir. Üretim alanı olarak ele aldığımızda 144 bin 005 hektar 

alan ile en büyük organik üretim alanı İzmir’de bulunduğu belirlenmiştir.  Mersin 100 bin 800 

hektar, Kastamonu 80 bin 675 hektar organik üretim alanıyla İzmir’den sonra en büyük alana 

sahip diğer şehirler olarak bulunmuştur (Anonim, 2014b).  

Bütün bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre; Türkiye’de organik tarım 

sistemi özellikle ihracat talepleriyle birlikte gelişme göstermeye başlamıştır. Bugün gelinen 

son noktada ise Türkiye’de organik tarım belirli standart koşullar altında, genellikle 

uluslararası standartlara uygun, üreticilere kar sağlamanın yanı sıra tüketicilere de güvenilir 

gıdalar sunan bir yapı haline dönüşmüştür. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Karadeniz Bölgesi coğrafik konum olarak; Batı, Orta ve Doğu Karadeniz olarak 

bölümlendirilmektedir. Doğu Karadeniz bölgesi, Türkiye’nin Kuzey-Doğusunda bulunan ve 

Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin olmak üzere toplamda 6 ilden oluşan 

coğrafik bir bölgedir (Şekil 3). Türkiye’nin toplam yüzölçümünün %18’ine sahip olan 

Karadeniz Bölgesi yaklaşık olarak 122.121 km
2
’lik bir alan ile Türkiye’de üçüncü büyük 

bölge konumundadır. Doğu Karadeniz Bölgesi ise 35.174 km
2
’lik bir alanla Türkiye yüz 

ölçümünün sadece %4.49’una denk gelmektedir. 

Yapılan bu çalışmada, konu ile ilgili olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türkiye 

İstatistik Kurumu verilerinden, organik tarımla ilgili çeşitli makalelerden, internet 

yayınlarından yararlanılmıştır. Yöntem olarak da, bölgede var olan ürünlerin çeşitli açılardan 

değerlendirilmesi, yıllara göre üretim miktarının grafiksel olarak dağılımı ve yüzde 

değişimleri ile üretim gelişiminin ortaya konulması amaçlanmış ve böylelikle Dünya’ da ve 

Türkiye’deki organik bitkisel üretim durumu ele alınarak, Doğu Karadeniz bölgesinin organik 

tarımda ki üretim potansiyeli değerlendirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Doğu Karadeniz bölgesi 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Tarım 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan toplam 6 ilde, 13.126 çiftçi ile 11.855 hektar 

alanda organik bitkisel üretim faaliyeti yapılmaktadır. Bu üretim faaliyetlerinden 46.018 ton 

bitkisel ürün alınmış olup Çizelge 2’de gösterilmiştir (Anonim, 2014c). 

Çizelge 2 incelendiğinde Bölge illeri arasında Rize 3 adet organik ürün, 9.849 adet 

çiftçi sayısı ve 4.505 ha üretim alanı ile ön plana çıkarken, Giresun ili en az değerlerle 169 ha 

üretim alanına sahip olmuştur. 

 

Çizelge 2. Organik bitkisel üretim alanında Doğu Karadeniz bölgesi illerine ait 2014 yılı 

verileri 

İller 
Organik 

Ürün Sayısı 
Çiftçi sayısı 

Toplam Alan 

(ha) 

Üretim Miktarı 

(ton) 

Artvin 44 1.569 1.922 7.418 

Giresun 2 27 169 158 

Gümüşhane 10 36 1.365 3.292 

Ordu 44 626 2.767 5.157 

Rize 3 9.849 4.505 27.330 

Trabzon 18 1.019 1.127 2.663 

Toplam 121 13.126 11.855 46.018 

 

Bölgenin coğrafik yapısı gereği doğuya gidildikçe düz arazi varlığı azalmakla birlikte 

bu arazilerin bir kısmı organik yetiştiricilikte kullanılmaktadır. Organik tarım yapılan bu 

alanlardan elde edilen üretim miktarlarının son beş yıla ait verileri Çizelge 3’ de verilmiştir. 

Verilen çizelgeye göre; son beş yıldaki organik tarım bitkisel üretim miktarı Rize ilinde 

önemli bir şekilde artarken, Gümüşhane ilinde azalma göstermiştir. 

 

3.2 İllere Göre Organik Bitkisel Üretim 

Bölgede illere göre önemli olan organik ürünler çay, fındık, kivi, mısır ve fasulye 

olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünlerin üretim miktarları (ton) Çizelge 4’de verilmiştir. 

Bölgede çay ve kivi üretim miktarı yönünden Rize, fındık üretim miktarı yönünden Ordu, 

mısır ve fasulyede ise Gümüşhane lider konumunda olup en fazla bu illerde üretilmiştir.  

 

Çizelge 3. Bölgedeki illerin yıllara göre organik bitkisel üretim miktarı 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Trabzon 930 1117 2028 3084 2663 

Ordu 2867 2489 5831 4151 5157 

Giresun 124 546 839 422 158 

Artvin 5674 4895 2921 5540 7418 

Gümüşhane 14821 11412 9206 3950 3292 

Rize 3299 962 9251 22275 27330 
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Çizelge 4. İllere göre 2014 yılına ait organik tarım üretim miktarları (ton) 

Ürünler Ordu Giresun Trabzon Gümüşhane Rize  Artvin 

Çay - - 183,13 - 2.144,95 0,65 

Fındık 2.110,03 117,00 495,70 - 457,02 1.112,30 

Kivi - - 13,30 - 16,72 0,12 

Mısır 1,00 - 0,5 899,10 - 5,47 

Fasulye 0,01 - - 2,00 - 1,15 

 

a. Ordu ili potansiyeli 

2.558.286 da toplam tarım alanına sahip olan Ordu ili bölgede önemli bir tarımsal 

üretim potansiyeline sahiptir (TARYAT, 2014a).Günümüzde bu toplam tarım alanının 2767 

ha organik tarım arazisine ayrılmıştır. Büyük potansiyele sahip olan bu ilde kimyasal gübre 

kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan, toprak, hava 

ve su kaynaklarını kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan 

organik tarım yapan çiftçi sayısı giderek artmıştır. İlk kez 2006 yılında 103 çiftçi tarafından 8 

bin 143 dekar alanda yapılmaya başlanan organik tarım uygulaması her geçen yıl artış 

göstermiştir (Anonim, 2015b). Son beş yıla ait veriler incelendiğinde; Ordu’da 2014 yılındaki 

organik bitkisel üretim miktarı 2010 yılına göre %79.87 oranında artarak 5.157 tona 

yükselmiştir. 2014 yılında Türkiye organik bitkisel üretim içinde Ordu’nun payı % 0.32 

olmuştur (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), 2010-2014 

 

Yıllar  Çiftçi sayısı 
Üretim alanı 

(Hektar) 
 Üretim  (Ton) 

Ordu 
    

 

2010 456 2020 2867 

 

2011 464 2143 2489 

 

2012 519 3343 5831 

 

2013 554 2394 4151 

  2014 626 2767 5157 

Türkiye 
    

 

2010 42097 510033 1343737 

 

2011 42460 614618 1659543 

 

2012 54635 702909 1750127 

 

2013 60797 769014 1620466 

  2014 71472 875835 1642236 

 

Organik tarımla üretilen ürünler incelendiğinde ise; fasulye, fındık, lahana, yabani 

armut ve yabani elma olmak üzere toplamda 6 adet bitkisel ürünün organik tarımının yapıldığı 

belirlenmiştir. Bu ürünlere ait üretim miktarı (ton) Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 6. Ordu iline ait 2014 yılında organik tarımı yapılan ürünler 

Ürünler 

Üretim miktarı   

(Ton) 

Fasulye 0.01 

Fındık 2,110.03 

Lahana 1.00 

Mısır 1.00 

Yabani armut(Doğadan toplama) 300.00 

Yabani elma(Doğadan toplama) 2,000.00 

Toplam 4,412.04 

 

b. Giresun ili potansiyeli 

Giresun ili Doğu Karadeniz bölgesinde 1.651.139 da toplam tarım alanına sahiptir 

(TARYAT, 2014b). Varolan bu tarım alanlarının; 2014 yılı verilerine göre 169 ha alan 

organik tarım arazilerine aittir. Bu veriler dikkate alındığında Giresun’da organik bitkisel 

üretim miktarının küçük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Yapılan son çalışmalar 

incelendiğinde 2014 yılında organik bitkisel üretim miktarının 2010 yılına göre 158 tona 

yükselerek %27.42 oranında arttığı hesaplanmıştır (Çizelge 8). Türkiye genelinde yapılan 

organik tarımda Giresun ilinin payı ise 2014 yılında  % 0.01 olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 7. Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), 2010-2014 

 

Yıllar  Çiftçi sayısı 
Üretim alanı 

(Hektar) 
 Üretim  (Ton) 

Giresun 
    

 

2010 53 97 124 

 

2011 62 120 546 

 

2012 84 233 839 

 

2013 78 191 422 

  2014 27 169 158 

Türkiye 
    

 

2010 42097 510033 1343737 

 

2011 42460 614618 1659543 

 

2012 54635 702909 1750127 

 

2013 60797 769014 1620466 

  2014 71472 875835 1642236 

 

Giresun’da organik olarak yetiştirilen ürünler sadece fındık ve mavi yemiş bitkileridir. 

Bu ürünlerin üretim miktarlarına ait değerleri Çizelge 8’de verilmiştir. 

 

Çizelge 8. Giresun iline ait 2014 yılında organik tarımı yapılan ürünler 

Ürünler Üretim miktarı (Ton) 

Fındık 117.00 

Mavi Yemiş 10.00 

Toplam  127.00 
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c. Trabzon ili potansiyeli 

Bölgede bir başka önemli üretim potansiyeline sahip olan Trabzon‘da ise 997.536 da 

toplam tarımsal üretim alanının 2014 yılı verilerine göre 1.127 ha toplam organik tarım üretim 

alanına ait olduğu belirlenmiştir (TARYAT, 2014c).Son beş yıla ait veriler 

değerlendirildiğinde ise bölgedeki organik bitkisel üretim miktarının 2014 yılında 2010 yılına 

göre %186.34 oranında arttığı hesaplanarak üretim miktarının 2.663 tona yükseldiği 

görülmüştür (Çizelge 9). Türkiye organik bitkisel üretim miktarı açısından Trabzon ilinin 

2014 yılı üretim miktarı hesaplandığında ise %0.17 payda yer aldığı bulunmuştur. 

 

Çizelge 9. Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), 2010-2014 

 

Yıllar  Çiftçi sayısı 
Üretim alanı 

(Hektar) 
 Üretim  (Ton) 

Trabzon 
    

 

2010 262 456 930 

 

2011 309 448 1117 

 

2012 329 446 2028 

 

2013 1065 896 3084 

  2014 1019 1127 2663 

Türkiye 
    

 

2010 42097 510033 1343737 

 

2011 42460 614618 1659543 

 

2012 54635 702909 1750127 

 

2013 60797 769014 1620466 

  2014 71472 875835 1642236 

 

Trabzon’da organik tarımı yapılan; ahududu, bektaşi üzümü, böğürtlen, cennet elması, 

çay, çilek, fındık, frenk üzümü, incir, kivi, mavi yemiş, mısır, üzüm ve yaban mersini olmak 

üzere toplamda 15 adet bitkisel ürün bulunmaktadır (Çizelge 10). İlin iklimine adapte olmuş 

ürünlerin organik yetiştirilmesi için temiz üretim alanları hazırlanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin 

üretiminde 2. Sırada olan Çay ve 3. Sırada olan Fındık da organik üretim her geçen gün hızla 

artmaktadır (TARYAT, 2014c). Bu durum hem üreticiler için daha fazla kazanç hem de 

sağlıklı beslenme için önemli bir adımdır. 

 

Çizelge 10. Trabzon iline ait 2014 yılında organik tarımı yapılan ürünler 

Ürünler 
Üretim 

miktarı (Ton) 
Ürünler 

Üretim 

miktarı (Ton) 

Ahududu 0.70 Frenk üzümü 0.40 

Bektaşi üzümü 0.03 İncir 0.07 

Böğürtlen 0.40 Kivi 13.30 

Cennet elması 0.60 Mavi Yemiş 1.80 

Çay 183.13 Mısır 0.50 

Çayır 5.00 Üzüm 0.60 

Çilek 0.20 Yaban Mersini 4.00 

Fındık 495.70 

  Toplam  706.43 
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d. Gümüşhane ili potansiyeli 

Bölgede bir başka bir il olan Gümüşhane’de 1.365 ha üretim alanına sahiptir. İlde 

organik üretim miktarının son beş yılı incelendiğinde 2014 yılındaki organik bitkisel üretim 

miktarının 2010 yılına göre %77.79 oranında azaldığı hesaplanmış ve bu oran sonucunda 

3.292 tona düştüğü görülmüştür (Çizelge 11). 2014 yılında Türkiye organik bitkisel üretim 

içinde Gümüşhane’nin payı ise %0.2 olarak hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 11. Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), 2010-2014 

 

Yıllar  Çiftçi sayısı 
Üretim alanı 

(Hektar) 
 Üretim  (Ton) 

Gümüşhane 
   

 

2010 109 1184 14821 

 

2011 81 1101 11412 

 

2012 65 1067 9206 

 

2013 10 402 3950 

  2014 36 1365 3292 

Türkiye 
    

 

2010 42097 510033 1343737 

 

2011 42460 614618 1659543 

 

2012 54635 702909 1750127 

 

2013 60797 769014 1620466 

  2014 71472 875835 1642236 

 

Sahip olduğu coğrafi konum, toprak ve iklim özellikleri ve yerleşim yoğunluğunun 

azlığı ile organik ürün yetiştirme açısından büyük potansiyel barındırmaktadır. Tarım da 

kimyevi gübre ve bitki koruma ürünü kullanımı son derece düşüktür (TARYAT, 2014d). 

Gümüşhane’de organik olarak tarımı yapılan 10 adet ürün bulunmaktadır. Bunlar; arpa, 

buğday, çayır, fasulye, fiğ, korunga, mısır, sorgum ve yonca bitkileridir (Çizelge 12). 

 

Çizelge 12. Gümüşhane iline ait 2014 yılında organik tarımı yapılan ürünler 

Ürünler 
Üretim miktarı 

(Ton) 
Ürünler 

Üretim miktarı 

(Ton) 

Arpa 229.50 Korunga 180.96 

Buğday 54.50 Mısır 899.10 

Çayır 3.00 Sorgum 25.00 

Fasulye 2.00 Yonca 1,224.57 

Fiğ 76.99 

  Toplam 2,695.62 

 

e. Rize ili potansiyeli 

Rize’de toplam üretim alanı 55 bin dir. İlde arazi yapısı nedeniyle geleneksel tarımın 

az yapılışı, kimyasal ilaçların kullanılmaması; organik tarım kapsamında yapılacak alt üretim 

alanları için önemli bir potansiyele sahip olmuştur. Organik ürünlere geçişteki sürelerin kısa 

olması, yatırımcılara ilave gelir artışı sağlamıştır. Böylelikle Rize’de 2014 yılındaki organik 

bitkisel üretim miktarı 2010 yılına göre %728.44 oranında arttığı hesaplanarak 27.330 tona 
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yükselmiştir (Çizelge 13). 2014 yılında Türkiye organik bitkisel üretim içinde Rize’nin payı 

ise %1.67 olduğu hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 13. Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), 2010-2014 

 

Yıllar  Çiftçi sayısı 
Üretim alanı 

(Hektar) 
 Üretim  (Ton) 

Rize 
    

 

2010 1286 402 3299 

 

2011 188 352 962 

 

2012 3202 1396 9251 

 

2013 9133 3393 22275 

  2014 9849 4505 27330 

Türkiye 
    

 

2010 42097 510033 1343737 

 

2011 42460 614618 1659543 

 

2012 54635 702909 1750127 

 

2013 60797 769014 1620466 

  2014 71472 875835 1642236 

 

Bu ilde tarımla uğraşanların çoğunluğu çay, kivi ve fındık yetiştiriciliği yaptıkları için, 

ilk olarak bu ürünlerde organik tarıma geçilmiştir (TARYAT, 2014e). Bu ürünlere ait üretim 

miktarları Çizelge 14’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 14. Rize iline ait 2014 yılında organik tarımı yapılan ürünler 

Ürünler Üretim miktarı (Ton) 

Çay 2,144.95 

Fındık 457.02 

Kivi 16.72 

Toplam 2,618.69 

 

f. Artvin ili potansiyeli 

Doğasının bozulmadığı ve yoğun tarımsal faaliyetin olmadığı bu ilde tarım alanlarının 

bir kısmı organik tarım için ayrılmıştır. Elde edilen verilere göre Artvin’de 2014 yılındaki 

organik bitkisel üretim miktarı 2010 yılına göre %30.74 oranında arttığı hesaplanmış ve 

üretim miktarı 7.418 tona yükselmiştir (Çizelge 14). 2014 yılında Türkiye organik bitkisel 

üretim içinde Artvin ili %0.46 paya sahip olduğu hesaplanmıştır. 

Doğası bozulmamış ve yoğun tarımsal faaliyetin olmadığı bu ilde organik yetiştiricilik 

yapılabilecek alanlar mevcut bulunmaktadır ve bölgede Armut, Arpa, Ayva, Biber, Buğday, 

Burçak, Cennet elması, Ceviz, Çay, Çayır, Çeltik, Çilek, Domates, Dut, Elma, Erik, Fasulye, 

Fasulye(Kuru), Fındık, Fiğ, Hıyar, Hurma, Ispanak, İncir, Karpuz, Kavun, Kayısı, Kızılcık, 

Kiraz, Kivi, Korunga, Lahana, Mısır, Nar, Patates, Patlıcan, Şeftali, Üvez, Üzüm, Vişne, 

Yenidünya, Yoğurt Otu, Yonca ve Zeytin olmak üzere 44 adet bitkisel ürünün organik olarak 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu ürünlere ait üretim miktarları Çizelge 15’de verilmiştir. 
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Çizelge 14. Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), 2010-2014 

 

Yıllar  Çiftçi sayısı 
Üretim alanı 

(Hektar) 
 Üretim  (Ton) 

Artvin 
    

 

2010 971 3067 5674 

 

2011 1094 2968 4895 

 

2012 707 1303 2921 

 

2013 1251 1639 5540 

  2014 1569 1922 7418 

Türkiye 
    

 

2010 42097 510033 1343737 

 

2011 42460 614618 1659543 

 

2012 54635 702909 1750127 

 

2013 60797 769014 1620466 

  2014 71472 875835 1642236 

 

Çizelge 15. Artvin iline ait 2014 yılında organik tarımı yapılan ürünler 

Ürünler 
Üretim miktarı 

(Ton) 
Ürünler 

Üretim miktarı 

(Ton) 
Ürünler 

Üretim 

miktarı (Ton) 

Armut 8.46 Erik 1.62 Korunga 1.04 

Arpa 6.77 Fasulye 1.15 Lahana 0.40 

Ayva 2.48 Fasulye(Kuru) 0.77 Mısır 5.47 

Biber 2.18 Fındık 1,112.30 Nar 7.59 

Buğday 3.40 Fiğ 10.65 Patates 0.68 

Burçak 3.40 Hıyar 1.50 Patlıcan 0.52 

Cennet elması 1.21 Hurma 1.41 Şeftali 1.73 

Ceviz 24.87 Ispanak 0.49 Üvez 0.25 

Çay 0.65 İncir 7.38 Üzüm 11.59 

Çayır 55.29 Karpuz 4.49 Vişne 1.28 

Çeltik 1.03 Kavun 3.00 Yeni dünya 1.96 

Çilek 1.05 Kayısı 1.94 Yoğurt Otu 5.56 

Domates 5.16 Kızılcık 8.82 Yonca 2,716.81 

Dut 15.98 Kiraz 13.69 Zeytin 122.23 

Elma 27.05 Kivi 0.12 

  Toplam 4,205.43 

 

4. SONUÇLAR 

İnsanoğlunun yaşamının hava, su, toprak döngüsüyle doğrudan ilişkili olması; doğada 

var olan hidrolojik çevrimin geçmişten geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılmasını 

gerektirmektedir. Günümüz koşullarında teknoloji kaynaklı tarımsal girdilerin yoğunluğuyla, 

doğallıktan uzak ürünlerin üretilmesinin yanında doğanın hali hazırdaki döngüsünü de baltalar 

nitelikte bir değer kazanılmıştır. Birim alandan elde edilen ürün miktarındaki artışı maksimum 

seviyelere çıkarma çabası, bu tür kimyasalların kullanılmasını tetikleyerek doğal kaynaklara 

daha çok karışmakta ve kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır.  Hava, su ve toprak kalitesi 

konusunda yapılan çalışmalarda, bunu kanıtlar nitelikte sonuçlar ortaya koyulmuştur. 

Üreticilerin talepleri doğrultusunda daha iyi bir çevre ve daha güvenilir bir gıda 

piyasası oluşturabilmek adına, bir kısım çiftçi ve şirketler, toprağın hazırlanmasından 

başlayarak ekimden hasada kadar geçen üretim dönemi boyunca doğal yöntemler kullanarak 

organik yetiştiriciliğe geçiş yapmaktadırlar. 
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Dünyada organik tarım 37,04 milyon hektar alanda uygulanmaktadır. Bu alan 

dağılımına bakıldığında %7’si Asya’da yer aldığı görülmektedir. Türkiye’de ise 2009 yılında 

501.641 hektar alan iken 2014 yılında 883.118 hektar alana yükselmiştir. Böylece ülkemizde 

organik tarım son 5 yılda yaklaşık %76 artış göstermiştir. 

Doğu Karadeniz bölgesinde organik yetiştiricilik yapan çiftçi sayısı ile bölgedeki 

üretim alanında her geçen gün artış yaşanmıştır. Bölgede 2014 yılında çiftçi sayısı 13.126 ve 

üretim alanı 11.855 hektar alana yükselmiştir. Bölgede yetiştiriciliği yapılan toplamda 121 

adet organik üründen 46.018 ton ürün elde edilmiştir. Bu değerlerin illerin coğrafik özellikleri 

de göz önüne alınarak hem ürün sayısı hem de üretim alanları artırılarak ürünlerin ithalat ve 

ihracattaki yerinin alınması ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
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ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİNİN MARULDA (Lactuca 

sativa L.) BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet 

Yapılan bu çalışmada farklı dozlardaki humik asit ve fulvik asit uygulamalarının marulda (Lactuca 

sativa L. cv. Yedikule) bitki gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Kontrollü sera şartlarında saksı denemesi 

şeklinde yapılan çalışmada, 2:1 oranında toprak: kum karışımı içeren 2 L’lik saksılara daha önce viyollerde torf 

yetiştirme ortamında yetiştirilen 30 günlük marul fideleri dikilmiştir. Bitki kök bölgesine 3 farklı dozda (10, 20 

ve 30 ppm) humik asit ve fulvik asit uygulaması sulama suyu şeklinde verilmiştir. Çalışmada uygulamaların 

bitki boyu, bitki çapı, gövde çapı, bitki ağırlığı, kök ağırlığı, bitki ve kök kuru madde miktarı, klorofil miktarı ve 

yaprak L, a ve b değerleri üzerine etkileri incelenmiştir. Uygulamaların bitki çapı, bitki ağırlığı, kök kuru madde 

miktarı, miktarı, L ve a değerleri üzerine etkileri istatistiksel anlamda önemli olurken, diğer parametrelerde 

uygulamaların etkisi önemli çıkmamıştır. Genel olarak fulvik ve humik asit uygulamalarının 3. dozunda bitki 

ağırlığı daha yüksek çıkmış, diğer parametreler üzerinde de uygulamaların etkisi dozlara bağlı olarak farklılık 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marul, Hümik Asit, Fülvik Asit, Bitki Gelişimi 

THE EFFECTS OF ORGANIC SOIL REGULATORS ON PLANT 

GROWTH of LETTUCE (Lactuca sativa L.)  

 
Abstract  

The objective of this study was to investigate the effects of different doses ofs humic and fulvic acid 

applications on development of lettuce (Lactuca sativa L. cv. Yedikule). The lettuce seedlings were planted in 

the 2 L pots which including 2: 1 ratio soil: sand mixture growing media in controlled greenhouse conditions. 

Applications of humic and fulvic acid (10, 20 and 30 ppm) were made 3 times to the plant root zone and there 

are 3 replications in the each applications. It was examined that the effects of applications on plant height, plant 

diameter, stem diameter, plant weight, root weight, plant and root dry matter content, chlorophyll content, leaf L, 

a and b values. Effects of applications were significant on plant diameter, plant weight, root weight, root dry 

matter content, leaf L and a values. It wasn’t significant on the other parameters. Generally, the highest plant 

weight was determined that humic and fulvic acid doses 3th, the effects of applications on other parameters were 

different depending on doses. 

Key Words: Lettuce, humic acid, fulvic acid, plant growth 

1. GİRİŞ 

Bitki besin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan gübreleme programları sebze 

yetiştiriciliğinde üzerinde durulan en önemli kültürel uygulamalardan biridir. Özellikle 

kullanılan yoğun kimyasal gübreleme ile bitki gelişiminde artış olmakla birlikte, 

kimyasalların çevreye ve insan sağlığına yapmış oldukları zararlı etkiler kaçınılmaz olmuştur. 

Son yıllarda kimyasalların bu olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bitki gelişimini ve 

verimini artırmak için organik tarımda kimyasal gübreler yerine farklı gübre kaynakları 

üzerinde durulmaktadır. Bunlardan biri de humik ve fulvik asittir. Hümik materyaller toprak 

kimyası, toprak verimliliği, bitki fizyolojisi ve çevre bilimi gibi farklı şekillerdeki katkıları 

nedeniyle çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır (Chen ve Aviad, 1990). Humus ve yapısını 

oluşturan hümik ve fulvik asitler kolloidal özelliklere sahip olduğundan toprakta kum, silt ve 
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kil fraksiyonlarının bağlanarak agregat oluşumunu artırarak toprak yapısını iyileştirir (Martin 

ve ark., 1962; Stevenson, 1967; Mayhew, 2005). Hümik maddelerin en önemli özelliklerinden 

biride geniş bir pH aralığında tampon özelliği göstermesidir (Stevenson, 1994). Bu özellik 

sayesinde hümik maddeler toprak pH’sını nötralize etmektedir. pH nötralize olduğu zaman, 

toprakta bağlı duran ve bitki kökleri tarafından alınamayan birçok iz element alınabilir hale 

gelmektedir (Yılmaz, 2007). 

Humik asit %65-70 oranında organik madde içeren, tarımsal alanda çokça kullanılan 

bir maddedir (Russo ve Berlyn, 1990; Türkmen ve ark., 2004). Humik asit toprak verimliliğini 

ve mineral maddelerin kullanılabilirliğini artırmaktadır. Humik asitin etki mekanizması tam 

olarak bilinmemekle birlikte, oksijen alımını, solunumu, fotosentezi, hücre membran 

geçirgenliğini, fosfat alımını artırdığı belirtilmektedir (Russo ve Berlyn, 1990). Ayrıca, 

araştırmacılar humik maddelerin toprak organik maddesinde önemli artış sağladığını, bitki 

gelişimini ve verimi artırdığını belirlemişlerdir (Abd El-Aal ve ark., 2005; Mahmoud ve 

Hafez, 2010).  

Marul ülkemizde 2013 yılı rakamlarına göre 436 bin ton ve dünyada’da yaklaşık 25 

milyon ton üretime sahiptir (FAO, 2015). En çok yetiştirilen ve en çok tüketilen salata grubu 

sebzelerinden biridir. İçerdiği fitokimyasallar, vitaminler, mineral maddeler, karatoneoidler ve 

antioksidanlar nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir (Pérez-López ve ark. 

2013). Marul vejetatif aksamı tüketilen bir sebze türü olup, yetiştiriciliğinde özellikle azotlu 

gübrelerin kullanımı fazladır. Aşırı azotlu gübre kullanımı marul gibi yaprağı tüketilen 

bitkilerde nitrat birikimin artmasına, bu da insanlarda toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle özellikle yaprağı yenen sebze türlerinde yapılan gübrelemelerde 

gübre çeşidi ve dozuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaptığımız bu çalışmada da organik 

toprak düzenleyicisi olarak kullanılan humik ve fulvik asidin farklı dozlarının marulda 

(Lactuca sativa L.) bitki gelişimi üzerine etkileri belirlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD  

Araştırma Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait seralarda farklı hümik ve fülvik 

asit dozlarının marul bitkisinin verim parametreleri, klorofil ve yaprak renginin ve 

parlaklığının üzerine olan etkilerini belirlemek için 2015 yılında 2 ay süresince yürütülmüştür. 

Denemede Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletme Müdürlüğüne ait çiftlik 

arazisinden amaca uygun şekilde 0-30 cm derinliğinden alınan toprak örnekleri, havada 

kurutulup 4 mm’lik elekten elendikten sonra 15 cm çapında plastik saksılara 3000 g/saksı 

toprak olacak şekilde doldurulmuştur. Saksılara konulan toprak örneğinden alt örnek alınarak 

deneme öncesi toprağın bazı fiziksel, kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Deneme sera 

şartlarında tam şansa bağlı faktöriyel deneme deseninde kurulmuş ve yürütülmüştür. Marul 

bitkisine, 4 farklı hümik ve fülvik asit dozu (0, 10, 20 ve 30 mg/kg), 3 tekerrür ve her bir 

tekerrürde ise 5 bitki olacak şekilde toplamda 105 adet saksıda yürütülmüştür. Marul bitkileri 

60 günlük deneme periyodu sonunda hasat edilerek aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır. 

 

2.1 Bitki Gelişim Parametreleri 

Çalışmada bitkisel gelişim parametresi olarak bitki boyu, bitki çapı, gövde çapı, kök 

ağırlığı ve bitki ağırlığı ölçülmüş, alına bitki kök ve yaprak örneklerinin 65°C sabit ağırlığa 
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gelinceye kadar kurutulmasından sonra % kuru madde oranları hesaplanmıştır. Bitki 

örneklerinin klorofil içeriği SPAD-502 klorofil metre ile; yaprak renginin ve parlaklığının bir 

ölçüsü olan L, a, b değerleri ise kromometre ile ölçülerek belirlenmiştir.  

 

2.2 Toprak Analizleri 

Toprakların tekstürleri Bouyoucus Hidrometre yöntemiyle (Gee ve Hortage, 1986); 

pH’sı pH metre ile (McLean, 1982); kireç içerikleri Scheibler Kalsimetresi ile volümetrik 

olarak (Nelson, 1982); organik madde içerikleri Smith-Weldon yöntemiyle (Nelson ve 

Sommer, 1982); katyon değişim kapasiteleri ve değişebilir katyonlar ICP-OES 

spektofotometresinde (Rhoades, 1982a, b); elverişli Fe, Mn, Zn ve Cu miktarları DTPA 

yöntemine göre ICP-OES spektofotometresinde (Lindsay ve Norvell, 1978); fosfor içerikleri 

sodyum bikarbonatla ekstrakte edilen süzükler ICP-OES spektofotometresinde (Olsen ve 

Summer, 1982) okunmak suretiyle belirlenmiştir. 

 

2.3 İstatistiksel Değerlendirme 

Denemeden elde edilen analiz sonuçları varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri 

yapılmıştır (SPSS, 2010). 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Deneme toprağının kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1de verilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre deneme toprağı hafif alkalin ve organik madde içeriği az sınıfına 

girmektedir. Kireç içeriği yönünden az, K ve Ca içeriği bakımından fazla, Mg fazla, P 

bakımından yetersiz, elverişli Fe içeriği yönünden orta, Zn ve Cu içeriği yönünden yeterli 

sınıfına girmektedir (Anonymous, 1980; FAO, 1990; TOVEP, 1991).  

 

Çizelge 1. Denemede kullanılan toprak örneklerine ait bazı kimyasal analiz sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Hümik Asit ve Fülvik Asit Uygulamalarının Marul Bitkisinin Verim Parametreleri   

      Üzerine Etkisi 

Marul bitkisinin verimini artırmak için uygulanan toprak düzenleyicilerin marul 

bitkisinin bitki boyu ve gövde çapı üzerine istatistiksel olarak önemli düzeyde etki etmediği 

belirlenmiştir (p>0.05).  

 Değer  Değer 

pH (1:2,5) 6.52       K me/100 g 2.45 

CaCO3 ,% 0.78         Ca me/100 g   15.76 

Organik madde, % 1.43              Mg me/100 g          5.12 

NH4-N, ppm 8.63         Na me/100 g  0.75 

NO3-N, ppm 9.78              Fe ppm  3.12 

KDK (me/100 gr)   24.16              Cu ppm  1.70 

P ppm  10.56              Mn ppm  4.34 

B ppm 0.57              Zn ppm  1.68 

Cd ppm 0.04              Pb ppm  0.73 
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Uygulanan toprak düzenleyicilerinin marul bitkisinin bitki çapı üzerine etkisi 

incelendiğinde, en yüksek bitki çapı fülvik asit F2 uygulanmasında (21.04 g) ve hümik asitin  

H2 ve H3 uygulamalarında (19.00 ve 19.25 g ) elde edilmiştir (Çizelge 2). Hümik ve fülvik 

asit uygulamalarının farklı dozlarının bitki ağırlığı üzerine etkisi kontrol grup ile 

karşılaştırıldığında uygulanan tüm dozların bitki ağırlığını artırdığı belirlenmiştir. Fülvik asit 

uygulamasında bitki ağırlığı uygulanan doz sırasıyla 97.5, 105.0, 106.5 g ve hümik asitin 

uygulamasında ise 99.5, 93.0, 107.5 g olmuştur.  Bitki boyu, gövde çapı, bitki %KM değerleri 

üzerine yapılan uygulamaların etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. Kök %KM üzerine 

uygulanan hümik asit H3 dozunun diğer dozlara oranla daha etkin doz olduğu belirlenmiştir. 

Chen ve Aviad (1990) ile Padem ve Öcal (1998) yaptıkları araştırmalarda humik asitlerin bitki 

gelişim parametreleri üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Kaptan ve Aydın (2012) 

pamuk da yaptıkları çalışmada morfolojik, verim ve bazı lif kalite parametreleri üzerine 

hümik asit uygulamalarının çok etkin olduğunu bulmuşlardır. Siviero ve ark. (1996), 

domateste toprağa uygulanan humik asidin bitki gelişimini ve verimini artırdığını 

bildirmişlerdir. Benzer şekilde hümik asit uygulamalarına bağlı olarak marul (Gerzabek ve 

Ullah, 1990; Kant ve Aydın, 2008), patlıcan ve domates (Dursun ve ark., 1998), biber (Aydın 

ve ark.,1999), nohut (Ünsal ve ark., 2008), mısır (Selçuk ve Tüfenkçi, 2009) bitkileri ile 

yapılan birçok çalışmada uygulamanın bitkilerinin verim ve verim parametrelerini arttığı 

belirlenmiştir.  

 

Çizelge 2. Organik toprak düzenleyicisi uygulamalarının bitki gelişim parametreleri üzerine 

etkisi 
Uygulama Bitki boyu 

(cm) 

Bitki çapı 

(cm) 

Gövde çapı 

(mm) 

Bitki ağırlığı 

(g) 

Bitki %km Kök ağırlığı 

(g) 

Kök %km 

Kontrol 15,33 ns  16,00 bc*     15,32 ns      65,00 b*     11,60 ns     26,74 ns     9,15 bc** 

F1      17,25   18,75  ab 14,99     97,50 a 10,97 22,57 9,37 bc 

F2      16,25   21,04 a 20,95 105,00 a 11,59 23,10 9,16 bc 

F3      17,00  17,25 abc 18,21 106,50 a 10,71 19,29     8,40 c 

H1      16,00   14,75 c 18,70      99,50 a 11,66 28,25   10,55 ab 

H2      15,50   19,00 ab 15,19 93,00 a 10,70 26,71 8,78 c 

H3      19,25   19,25 ab 18,82   107,50 a 11,52 26,33     11,11 a 

 

3.2 Organik Toprak Düzenleyici Uygulamalarının Marul Bitkisinin Klorofil İçeriğine,   

      Yaprak Rengi ve Parlaklığı Üzerine Etkileri 

Farklı dozlarda hümik asit ve fülvik asit uygulamalarının marul bitkisinde klorofil, L 

(p<0.01) ve a üzerine (p<0.05)  istatistiki düzeyde etkili olurken, b değeri üzerindeki etkisi 

önemsiz olmuştur. 

Marul bitkisinin klorofil içeriği üzerine hümik ve fülvik asit uygulama dozlarının 

kontrole göre istatistiki olarak göstermiş olduğu değişim Çizelge 3’de verilmiştir. En yüksek 

klorofil içeriği fülvik asit’in F3 (36.95 SPAD) dozundan elde edilmiş, en düşük değer ise 

hümik asit H3 ( 35.00 SPAD) dozunda tespit edilmiştir. Büyükkeskin (2008) bakla bitkisinin 

klorofil ve protein sentezi üzerinde hümik asit uygulamasının etkili olduğunu belirlemiştir.  

Yaprak rengi ve parlaklığının bir göstergesi olan L, a ve b değerleri incelenmiştir. L 

değeri rengin parlaklığı olup, pozitif (+) yönde L’nin artması yaprakların renginin açıldığını, 

negatif (-) yönde artması ise yaprak renginin koyulaştığını ifade etmektedir. Yapılan 

çalışmada L değerinde kontrole göre benzer değerler elde edilmiş, sadece hümik asit’in H3 
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dozunda en yüksek değer ölçülmüştür. A değerinin pozitif (+) yönde artması rengin kırmızı, 

negatif (-) yönde artması ise rengin yeşil olduğunu göstermekte olup, bizim sonuçlarımızda 

ise kontrole göre fülvik asit’in F1 dozunda artış görülmekle birlikte,  diğer dozlarda değişim 

belirlenmemiştir. B değerinin ise pozitif (+) yönde artması rengin sarı, negatif (-) yönde 

artması da mavi olduğunu göstermekte olup elde ettiğimiz sonuçlara göre uygulamaların 

etkisi önemsiz çıkmıştır (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Organik toprak düzenleyicisi uygulamalarının bitki klorofil ve renk parametreleri 

üzerine etkisi 
Uygulama Klorofil (SPAD) L A(-) B(+) 

Kontrol 36,77 a** 46,72 b**  15,31 b* 23,43 ns 

F1              35,45 ab              45,86 b 28,54 a              22,69 

F2              34,20 bc              42,83 b 16,71 b              26,32 

F3              36,95 a              47,60 b 15,30 b              24,40 

H1              32,65 c              47,69 b 17,04 b              27,25 

H2              33,95 bc              47,14 b 13,96 b              21,25 

H3 35,00 abc              53,48 a 15,27 b              23,61 

**: Önemli değil 

 

4. SONUÇ  

Marul bitkisinde verim, klorofil içeriği, yaprak rengi ve parlaklığı üzerine farklı 

dozlarda hümik ve fülvik asit dozlarına bağlı olarak değişimler tespit edilmiştir. En fazla bitki 

çapı fülvik asit F2 dozunda elde edilmiştir. En yüksek klorofil içeriği fülvik asit F3 

uygulamasında, en yüksek kök kuru ağırlığı’da hümik asit H3 uygulamasından alınmıştır. 

Yaprak rengi yönünden L değeri H3 dozunda, A değeri F1 dozunda yüksek bulunmuş ve B 

değeri yönünden uygulamaların  etkisi önemsiz bulunmuştur.  

Bu çalışma sonucunda, hümik ve fülvik asit kullanımının marul bitkisinin bazı verim 

parametreleri üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur. Bu nedenle 

organik madde içeriği düşük topraklarda marul gibi sebzelerin üretiminin yapıldığı alanlarda 

gerek organik gerekse mineral kaynakların etkinliklerinin artırılmasında önemli bir girdi 

olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.  
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Özet 

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesi ile birlikte doğal ürünlere olan talep artmakta ve neredeyse 

tüm temel tüketim maddelerinde organik üretimler ön plana çıkmaya başlamaktadır. Günümüzde yaklaşık 

200’ün üzerinde organik ürün ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler içinde organik sütte bulunmaktadır. Ülkemizde 

2014 yılında organik süt üretimi 15509,72 tondur. Bunun 15113,20 tonunu inek sütü, 232,20 tonunu koyun sütü 

ve 164,32 tonunu keçi sütü oluşturmaktadır. Ancak bu üretim miktarına rağmen, 2013 yılında 4.066 kg organik 

süt tozunun Hollanda ve ABD’den ithal edildiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinde 

bildirilmektedir. Süttozu gıda endüstrisinin ana maddelerinden birisidir.  Özellikle bebek mamaları, pasta, börek 

ve çikolata sanayinde sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca gıda sektörü dışında da birçok üründe dolgu maddesi olarak 

yer almaktadır. Süttozu, gıda sektöründe organik üretim yapılabilmesi için gerekli bir hammadedir. Bu çalışmada 

ithalatı yapılan organik süt tozunun ülkemizde üretilmesi için gerekli şartlar ve üretim yöntemi hususlarına 

değinilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Organik süt, süttozu, üretim 

THE PRODUCTION OF ORGANIC MILK POWDER  

 
Abstract 

The demand for natural products increases with the development of healthy eating habits, and organic 

production in almost all basic consumer goods are beginning to come to the fore. Today about 200 organic 

products are exported. The organic milk is included in these items. In our country, organic milk production in 

2014 is 15509.72 tons. It constitutes of 15113.20 tons of cow's milk, 232.20 tonnes of sheep’s milk and 164.32 

tonnes of milk goat's milk. However, despite the amount of production, in the year 2013, 4.066 kg of organic 

milk powder were imported from the Netherlands and the United States are reported in the Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock. Milk is one of the main ingredients of the food industry. Especially, it is commonly 

used in the industry of baby food, cakes, pastries and chocolates. It is also located as a filler in many products 

outside of the food industry. Milk powder is a necessary raw material for organic production in the food 

industry. This study is discussed the production method of organic milk powder made imports and necessary 

conditions for produced in our country.  

Keywords: Organic milk, milk powder, production 

1. GİRİŞ 

Tarımsal üretimde kontrollü biçiminde kullanılmayan kimyasal gübre ve ilaç 

kalıntıları insan sağlığını tehdit etmektedir. Hayvan yemindeki ilaç kalıntı miktarları süt ve 

ürünleri ile insanlara geçtiği tespit edilmiştir. Zamanla vücut yağlarında birikmeleri ile 

kadınlarda göğüs kanserine sebep olabilmektedirler (Anonim, 2005). 

Organik tarım, ekolojik sistemde yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, sentetik-kimyasal girdilerin üretim ortamından uzak tutulduğu, 

hastalık ve zararlılarla savaşımda alternatif yöntemlere yer veren bir üretim tekniğidir 

(Çavdar, 2007).   

Çevre dostu üretim teknikleri kullanılarak, kontrollü ve sertifikalı olarak 

gerçekleştirilen organik üretim tekniğinde, kalite değeri yüksek ve sağlıklı ürünlerin üretimi 

ve artan talebin karşılanması hedeflenmektedir (Çiçek ve Tandoğan, 2009). Organik tarımda 

sadece üretim miktarını arttırmaya yönelik olmayan aynı zamanda ürün kalitesinin de 

artmasını ve sürdürülebilirliğini amaçlayan, insan, hayvan ve çevre sağlığına son derece 
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duyarlı, üretim şeklidir (Çavdar, 2007). Organik gıda ürünlerinin dünya ticaretinde öneminin 

artmasına bağlı olarak, birçok firma organik tarım ve gıda ürünleri talebinde bulunmaya 

başlamış, 1980’lerin ortalarından itibaren de sözleşmeli üretim modeline dayalı olarak, üretim 

yapılmaya başlanmıştır (Demiryürek, 2004). 

Organik gıdalar denildiğinde ise basit olarak yetiştirilmesinde ve işlenmesinde genetik 

mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü 

ilaçlarının, büyütme düzenleyicilerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, 

renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerinin ve 

kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleri anlaşılmaktadır (Ataseven ve 

Güneş, 2008). 

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesi ile birlikte insanların eğitim ve gelir 

seviyesinin artması, gıdalarda rastlanan genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında tüketici 

bilincinin oluşması, dünyada yaşanılan gıda krizleri, geleneksel üretimde yaşanılan ekonomik 

problemler gibi faktörler doğal ürünlere olan talebi artırmaktadır (Doğan ve Kızıloğlu, 2015). 

Neredeyse tüm temel tüketim maddelerinde organik üretimler ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Günümüzde yaklaşık 200’ün üzerinde organik ürün ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler içinde 

organik sütte bulunmaktadır.  

 

1.1 Organik Süt ve Süt Ürünlerinin Tanımı  

Süt ve süt ürünleri bileşimlerinde yer alan protein, laktoz, yağ, mineral maddeler ve 

vitaminler nedeniyle her yaştaki tüketicilerin beslenmesinde kullanılan gıda maddeleridir. 

İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, C vitamini ve demir dışında tüm besin 

öğelerini içeren en iyi kaynaktır. Özellikle çocukluk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık 

dönemlerinde kemik sağlığı için önemli bir besin kaynağı olan süt, büyüme gelişmede, 

bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan basıncının düzenlenmesi ve bazı kanserlerin 

gelişiminin azaltılmasında koruyucudur. 

Günümüze kadar süt ve ürünleri geleneksel olarak üretilmiştir. Fakat sütte bulunan 

antibiyotik ve miktoksin (özellikle afla toksinler) kalıntılarının süt ve ürünlerine geçmesiyle, 

insanların sağlıklı süt ve ürünleri tüketim yönündeki eğilimleri gün geçtikçe 

değişebilmektedir (Doğan ve Kızıloğlu, 2015). Organik üretim yukarıda da bahsedildiği gibi 

tüketici sağlığını tehdit etmeyen çevreyle dost bir üretim şekli olarak tanımlanmıştı (Gündüz, 

1994). 

Organik süt ve süt ürünlerinin üretilmesi organik süt sığırcılığına bağlıdır. Organik süt 

sığırcılığında temel ilkeler; pazar değeri olan organik süt ve süt ürünlerini yeterli miktarda 

üretmek, toprak ve bitkilerden biyolojik çevrime uygun şekilde en üst düzeyde yararlanmak, 

mera ve toprak yapısının uzun yıllar kullanıma uygun olmasını sağlamak, su kaynaklarının 

temiz ve etkin kullanımını sağlamak, üretim sırasında oluşabilecek artık ve kirliliği en alt 

seviyeye indirmek, üretimi gerçekleştirirken genetik çeşitliliği de korumak, çalışan iş gücüne 

yeterli kazanç sağlayabilmek, elde edilen ürünleri insan sağlığını tehdit eden 

mikroorganizmalardan uzak tutarak tüketicilere risksiz ürün sunabilmektir. Başka bir deyişle; 

yüksek süt verimi ve düşük maliyet yerine çevrenin korunması, hayvan sağlığı ve refahı ön 

plandadır (Sundrum, 2001; Nauta ve ark., 2005). 
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1.2 Türkiye’de Organik Süt Ürünlerindeki Gelişmeler  

Türkiye’de organik tarım faaliyetleri ilk defa bitkisel üretime yönelik olarak 1984 

yılında özel firmalar tarafından ithalatçı firmaların taleplerini karşılamak üzere ihracata dönük 

olarak başlamıştır (Çavdar, 2007). Organik ürün pazarının her geçen gün genişlemesi ve doğal 

ürünlere olan talebin artmasıyla hemen hemen tüm temel tüketim maddelerinde organik 

üretimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bunlardan biri de organik süt tozu üretimidir. 

Türkiye’de süt tozu ithaliyle ilgili kimi zaman sorunlar yaşansa da, 18 milyon 499 bin ton süt 

üreten (TUİK, 2015) bir ülkede süt tozu temel gıda endüstrisinin ana maddelerinden birisidir. 

Türkiye’deki organik süt ve süt ürünlerindeki gelişmelere geçmeden önce süt ve 

ürünleri üretim miktarları hakkında bazı veriler aşağıda Çizelge 1’de verilmiştir. 2013 yılında 

ülkemizdeki toplam süt miktarı 18 milyon ton ve üretilen süttozu miktarı 157.721 tondur. 

2014 yılında ise toplam süt miktarı 18 milyon 499 bin ton ve süttozu miktarı 257.736 ton 

olmuştur (TUİK, 2015). 

 

Çizelge 1. 2013 ve 2014 yılları arasında süt ve süt ürünleri üretim miktarı (ton) (TÜİK, 2015) 

Süt ve Süt Ürünleri 2013 2014 

İnek sütü 18.000.000 18.499.000 

Koyun Sütü 32.359 40.906 

Keçi Sütü 50.592 57.048 

Manda Sütü 1.620 1.489 

İçme Sütü 862.340 849.915 

Peynir 598.915 631.085 

Yoğurt 1.081.390 1.110.907 

Süttozu 78.860 128.868 

Tam Yağlı Süt Tozu 38.818 51.135 

Yarım Yağlı Süt Tozu 5 3 

Yağsız Süt Tozu 40.004 77.716 

Krema Süt Tozu 34 14 

 

En çok ihracatı yapılan ürünler peynir, yoğurt ve peyniraltı suyu, en çok ithalatı 

yapılan ürünler ise tereyağı ve süttozudur. 2011 yılında süttozu üretimine destek verilerek 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen süttozu yurt içinden karşılanmıştır (Anonim 

2015a). 2011 yılı itibariyle en önemli ithalat kalemini tereyağı oluşturmuştur. TÜİK verilerine 

göre; 2014 yılında tereyağı ithalatı 172 milyon TL ile % 132 oranında, peynir ithalatı 68 

milyon TL ile % 70 oranında artış gösterirken, süt ve krema (süt tozu) ithalatımız % 62 

oranında düşüş göstererek 28 milyon TL’ye gerilemiştir. 

Çizelge 2’de ise 2015 yılı Temmuz ayı dahil üretilen süt ve süt ürünleri miktarı 

verilmiştir. 2015 yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte üretilen süttozu miktarı 74.322 ton’dur 

(TUİK 2015) 

Ülkemizde üretilen toplam süt miktarı 18 milyon 499 bin ton (TUİK, 2015) dur. Bu 

rakam azımsanmayacak bir rakamdır. Yakın zamanda Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çatısı altında birleşen çiğ süt üreticileri, süt üretiminin 

yoğun olduğu bölgelerde, süt tozu üretim tesisleri kurma kararı aldıklarını belirtmişlerdir. 
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Sütün bol olduğu zamanlarda sütü toz haline getirerek iç ve dış pazarlarda satışının 

gerçekleştirilmesini hedeflemektedirler (Anonim, 2015a). 

 

Çizelge 2. 2015* yılı süt ve süt ürünleri miktarı (ton) (TÜİK, 2015) 

Süt ve Süt Ürünleri 2015 

İnek Sütü 5.431.270 

Çiftliklerden Toplanan Krema 7.363 

İçme Sütü 819.869 

Kaymak 19.936 

Konsantre Süt 3.609 

Tam Yağlı Süt Tozu 30.720 

Yağsız Süt Tozu 43.602 

Tereyağ 31.398 

İnek Peyniri 381.897 

Diğer Peynir 26.570 

Yoğurt 648.150 

Ayran 350.846 

*2015 yılı Temmuz ayına kadar olan veriler 

Çizelge 3’de 2014 yılı itibariyle organik tarımdaki inek, koyun, keçi sayıları ile süt 

miktarları verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 2014 yılında organik tarımdaki inek 

sayısı 5.440 adet, üretilen organik inek sütü miktarı ise 15.113,2 ton dur. Benzer şekilde 

organik tarımdaki koyun ve keçi sayıları sırasıyla 818 adet, 451 adet ve organik süt miktarları 

ise 232,2 ton koyun sütü, 164,32 ton da keçi sütüdür (Anonim, 2014). 

 

Çizelge 3. 2014 yılı Organik tarımdaki hayvan sayıları (adet) ve süt miktarı (ton), 

İller İnek Süt miktarı Koyun Süt miktarı Keçi Süt miktarı 

Afyonkarahisar 30 0,00     

Aydın 222 1.800,00     

Bitlis 415 2,92 336 0,20 43 0,03 

Çanakkale 305 1.315,00 482 232,00 279 161,00 

Erzurum 259 885,78     

Gümüşhane 581 3.012,00     

Kars 2.130 1.080,00   63 0,00 

Kastamonu 61 213,50   66 3,29 

Manisa 1.173 5.832,00     

Samsun 264 972,00     

Toplam 5.440 1.5113,2 818 232,20 451 164,32 

 

1.3 Organik Süt Tozu Üretimi ve Kullanım Alanları 

Süt tozu, sütün bol olduğu yerlerde ve mevsimlerde sütün suyunun özel teknikle 

uçurulması ve toz haline getirilmesiyle elde edilen bir süt ürünüdür. Organik süt tozu ise 
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organik tarım tekniğine uygun şekilde üretilmiş sütlerin kurutulmasıyla elde edilen toz 

üründür. 

Her ne kadar 2013 yılında Hollanda ve ABD 4.066 kg organik süt tozu ithal edilse de 

(Anonim, 2014b). Türkiye kendi organik süttozunu üretebilecek potansiyele sahiptir.  Organik 

süt üretimi düşük düzeyde olsa bile üretimin artış eğiliminde olması sevindirici bir durumdur 

(Şengül ve Ürkek, 2013). Ülkemizde üretilen organik sütün dünya ortalamasına göre çok 

düşük olmasının nedenlerinin başında sadece birkaç firma tarafından üretimin yapılması, 

üretim maliyetlerinin konvansiyonel süt üretim maliyetlerine göre daha yüksek olması, iç ve 

dış pazarda yetersizlik ve tüketici bilinci diye sıralanabilmektedir. 

Organik süttozları daha çok dünya çapında kabul edilen sertifika rejimleri altında 

üretilmektedir.  Süt çiftlikleri, süt işleme fabrikaları ve perakende ambalaj tesisleri bu denetim 

altında çalışmaktadır. Toplam süreç boyunca kullanılan hiçbir kimyasal madde veya yöntemin 

süte ve süttozuna zarar vermesine izin verilmemektedir (Anonim, 2015b).  

Organik süt tozlarının ambalajları genellikle özel kapaklara sahip, çoğu ‘pullring’ 

olarak adlandırılan teneke kutularda ambalajlanmaktadır. Bu kutular içinde süttozu belirli 

standartları aynen korumaktadır. Muhafaza, depolama ve iklimsel ortam kuralları ise çok sıkı 

denetime tabidir (Anonim, 2015b). 

Organik süttozu gıda endüstrisinde ayrıcalıklı ürünler içinde yer almaktadır. Organik 

esaslı ürünlerin formülüne girmektedir. Başta bebek mamaları ve hamur işleri olmak üzere 

çok sayıda ürünün bileşimini oluşturmakta ve ayrıca organik salam sosis gibi süt dünyasıyla 

ilintili olmayan ürünlerin ise ana girdilerinden birisidir. Bununla birlikte, doğal nitelikli 

kozmetik endüstrisi de dolgu maddesi niyetine süttozu kullanmakta, organik sabun, şampuan, 

saç preparatları gibi ürünlerin formülünde ekolojik koşullar altında elde edilmiş süttozu 

bulunmaktadır. Ayrıca protein karışımlarının üretiminde önemli bir yere sahiptir. Sporcuların 

kullandığı çoğu üründe de yer almaktadır (Anonim, 2015b). 

 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Organik süttozu üretimi için ilk önce organik süt üretimi yapılmalıdır. Organik süt 

üretimi ise organik tarım ve hayvancılığın gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. 2014 yılı 

verileri incelendiğinde en fazla organik süt üretimi yapan iller sırasıyla Manisa, Gümüşhane, 

Aydın, Kars, Samsun ve Erzurum dur. Ülkemizde 5 firma organik süt ve süt ürünleri üretimi 

yapmaktadır. 6 firma işleme ve pazarlamasını, 1 firma ise ihracatını yapmaktadır. Bu 

kapsamda organik süttozu üretimi için öncelikle bu illerde veya üretim yapan firmalara teşvik 

yapılmalıdır. Buradaki çiftlik sahipleri veya firma sahiplerine süttozu üretim tesisi 

kurulmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu kişiler gerek KOSGEP 

gerekse hibe teşvikleri ile süttozu üretim tesisleri kurdurulmalıdır. Ancak bu sayede süttozu 

ithalatının önlenmesi mümkündür.  Ayrıca bu sektörde iş gücü istihdamı da yaratılabilir. 

Organik süttozu üretiminde sadece inek sütünden değil keçi ve koyun sütünden de 

yararlanılabilir. Bu kapsamda araştırmalar yapılmalı, üreticilerin ve firmaların 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
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GİRESUN’DA YETİŞEN KARAYEMİŞ (Laurocerasus officinalis Roomer) 

GENOTİPLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Selda KAYALAK BALIK 
1 

, Hüseyin İrfan BALIK 
1 

1
Fındık Araştırma Enstitüsü 28100 Giresun 

Özet  

Bu çalışma, 2013 yılında Giresun’un Merkez, Bulancak, Dereli, Keşap ve Espiye ilçelerinde 

yürütülmüştür. Çalışmada incelenen 39 karayemiş tipinde meyve ağırlığı 0.84-4.72g, meyve boyu 9.24-

19.77mm, meyve eni 9.84-19.49mm, meyve şekli yuvarlak-sivri-basık yuvarlak, meyve rengi kırmızı-siyah, 

meyve eti rengi beyaz-sarı, çekirdek ağırlığı 0.15-0.45g, çekirdek boyu 6.98-13.68mm, çekirdek eni 6.61-

9.44mm, yaprak boyu 8.46-17.66mm, yaprak eni 2.95-6.63mm, salkım uzunluğu 5.6-14.81cm, arasında 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Karayemiş, Laurocerasusofficinalis, Pomoloji Giresun 

DETERMINATION OF CHARACTERISTICS IN 

CHERRYLAUREL(Laurocerasus officinalis Roomer) GENOTYPES 

GROWING IN GİRESUN 

 
Abstract 

This study was carried out to determine the characteristics of cherry laurel genotypes which are grown 

in the Centre of Giresun, Bulancak, Dereli, Keşap and Espiye proninces in 2013. During the study 39 genotypes 

were evaluated. Fruit weight was 0.84-4.72g, fruit height was 9.24-19.77mm, fruit width was 9.84-19.49mm, 

fruit shape was circular-oblate-sharp, fruit colour was red-black, pulp colour was white-yellow, stone weight was 

0.15-0.45g, stone height was 6.98-13.68mm, stone width was 6.61-9.44mm, leaf height was 8.46-17.66mm, leaf 

width was 2.95-6.63mm and cluster length was 5.6-14.81cm in genotypes. 

Key Words: Cherrylaurel,Laurocerasusofficinalis, Pomology, Giresun 

1. GİRİŞ 

Karayemiş Spermatopyta bölümü, Angiospermaea alt bölümü, Magnoliatae 

(Dicotyledones) sınıfı, Rosaceae familyası Prunoideae alt familyası Laurocerasus Duhamel. 

cinsine ait bir türdür. Bu türün Latince adı Laurocerasus officinalis Roemer veya Prunus 

laurocerasus (L.) Mill. dir (Özbek, 1978). Avrupa'nın güney doğusu, Balkanlar ve Kuzey İran 

başta olmak üzere dünyanın değişik yörelerinde karayemiş formlarına rastlanmaktadır. 

Bitkinin dünya üzerinde doğal yayılma alanı Karadeniz'in doğu bölgeleri, Kafkaslar, Toroslar, 

Kuzey ve Doğu Marmara'dır (Zeybek, 1960; Anşin ve Özkan, 1993). Karayemişe ülkemizde 

değişik yöresel adlar verilir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan "Taflan"dır. 

Özellikle Ordu'nun doğusunda "gürcü kirazı”, "karayemiş", "laz kirazı", "laz üzümü", "laz 

yemişi", Giresun'da "tanal", Artvin'de "tçkoo" gibi yöresel adlar verilir (Alpınar ve 

Yazıcıoğlu, 1991). Anavatanı olması bakımından Karadeniz’in kıyı bölgesi karayemiş 

yetiştiriciliği bakımından uygun iklim özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. İyi gelişme 

göstermesi bol ürün vermesi nemli, güneşli, ılıman iklim bölgelerinde olmaktadır (İslam, 

2007). Karayemişin yetiştiği ekoloji, fındık ve çayın yetiştiği alanlardır. Bu alanlarda yıllık 

yağış 831mm, yıllık ortalama sıcaklık 14.5 °C ve nispi nem %75 civarında olduğu 

bilinmektedir (İslam, 2002). 

Karayemiş yaz-kış yaprağını dökmeyen bir türdür ve çalı veya ağaç halinde bulunur. 

Yabanileri genellikle çalı formunda bulunur. Yetiştiriciliği yapılan tipler ise 5-8m kadar 
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boylanabilmektedir. Derine giden kuvvetli bir kazık kökü vardır. Düzgün ve genellikle dik bir 

gövde yapan bir tür olduğu bilinmektedir (İslam, 2007). 

Karadeniz bölgesinde yol kenarlarında, ev bahçelerinde, parklarda çok sık rastlanılır. 

Meyvesi pazarlarda satılır ve bölge halkı tarafından severek taze olarak tüketilir. Reçeli, 

pekmezi, tuzlaması yapılır ya da kurutularak tüketilir. Meyveleri mide ve barsak hastalıklarına 

iyi geldiği şeker hastaları için uygun olduğu, tokluk verdiği için diyet meyvesi olduğu 

söylenir. Köklerinin yüzlek olması nedeniyle meyilli arazilerde erozyonla mücadelede 

kullanılabilir (Anonim, 2009). Karayemişin tohumları eczacılıkta kullanılmaktadır. Diğer 

taraftan herdem yeşil olduğu için süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır (İslam ve Bostan, 

1996). 

Bu çalışma,Fındık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmekte olan ‘Karayemiş Genetik 

Kaynakları’ projesi kapsamında Giresun iline bağlı ilçelerde 2013 yılında yapılan surveyler 

sonucunda belirlenen karayemiş genotiplerinin özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma, Giresun’un Merkez, Bulancak, Dereli, Keşap ve Espiye ilçelerinde 39 

karayemiş genotipinde yürütülmüştür (Çizelge 1). 2013 yılı Temmuz ayında, survey yapılan 

ilçelerde tespit edilen genotiplerden meyve ve yaprak örnekleri alınarak Fındık Araştırma 

Enstitüsü pomoloji laboratuvarında incelenmiştir. Örnek alınan karayemiş ağaçlarının 

bulunduğu koordinatlar GPS ile belirlenmiştir. Meyve ve yaprak örneklerinde yapılan 

incelemeler sonucunda meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve eni, çekirdek ağırlığı, çekirdek 

boyu, çekirdek eni, çekirdeğin ete bağlanma durumu, meyve şekli, meyve rengi, meyve eti 

rengi, tat, burukluk, salkım uzunluğu, meyve sap uzunluğu, yaprak boyu, yaprak eni, yaprak 

sap uzunluğu, yaprak sap kalınlığı, yaprak şekli, yaprak uç şekli, yaprak kenar dişliliği ve 

yaprak yan damarlarının an damarlara bağlanma durumu belirlenmiştir. 

  

Çizelge 1. İncelenen genotiplerin bulunduğu ilçe ve köyler 

Gen. İlçe Köy Gen. İlçe Köy Gen. İlçe Köy 

28K15 Merkez Melikli 28K28 Bulancak Kışla 28K42 Dereli Tepeköknarlı 

28K16 Merkez Melikli 28K29 Bulancak Kışla 28K43 Dereli Küçükahmet 

28K17 Merkez Melikli 28K30 Bulancak Kışla 28K44 Dereli Kurtulmuş 

28K18 Merkez Güneyköy 28K31 Bulancak Damudere 28K45 Dereli Kurtulmuş 

28K19 Merkez Güneyköy 28K32 Bulancak Damudere 28K46 Dereli Kurtulmuş 

28K20 Merkez Çatak 28K33 Bulancak Kuzköy 28K47 Keşap Bayramşah 

28K21 Merkez Yağmurca 28K34 Bulancak Büyükada 28K49 Espiye Demirci 

28K22 Merkez - 28K35 Bulancak Pazarsuyu 28K50 Espiye Demirci 

28K23 Merkez Boztekke 28K36 Bulancak Pazarsuyu 28K51 Espiye Demirci 

28K24 Bulancak Darıköy 28K37 Dereli Çengelköy 28K52 Espiye Ericek 

28K25 Bulancak Darıköy 28K38 Dereli Çengelköy 28K53 Espiye Ericek 

28K26 Bulancak Yaygınlık 28K39 Dereli Çengelköy 28K54 Espiye Ericek 

28K27 Bulancak Yaygınlık 28K40 Dereli Tepeköknarlı 28K55 Espiye Ericek 
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2.1 Karayemiş Genotiplerinin Özelliklerinin Belirlenmesi 

Meyve ağırlığı (g): 20 adet meyvenin 0,01 gr duyarlı hassas terazi ile tek tek tartılması ile 

belirlenmiştir. 

Meyve boyu (mm): 20 adet meyvede 0,01 mm’ye duyarlı dijital kumpasla meyve tablası 

ile uç kısmına kadar olan mesafenin ölçümü yapılmıştır. 

Meyve eni (mm): 20 adet meyvede 0,01 mm’ye duyarlı dijital kumpas ile ölçülmüştür. 

Çekirdek ağırlığı (g): 20 adet çekirdeğin 0,01 gr duyarlı hassas terazide tek tek ölçümü 

yapılmıştır. 

Çekirdek boyu (mm): 20 adet çekirdeğin 0,01 mm’ye duyarlı dijital kumpasla meyve 

tablası ile uç kısmına kadar olan mesafenin ölçümü yapılmıştır. 

Çekirdek eni (mm): 20 adet çekirdekte 0,01 mm’ye duyarlı dijital kumpas ile 

ölçülmüştür. 

Çekirdeğin ete bağlanma durumu: Zor, orta ve kolay olarak üç sınıfa ayrılmıştır. 

Meyve şekli: Yuvarlak, oval, kalp ve sivri olarak dört sınıfa ayrılmıştır. 

Meyve rengi: Kırmızı, kırmızı-siyah ve kırmızı olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. 

Meyve et rengi: Beyaz, krem ve sarı olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. 

Tat: Kötü, orta, iyi ve çok iyi olarak dört sınıfa ayrılmıştır. 

Burukluk: Buruk değil, hafif buruk, buruk ve çok buruk olarak dört sınıfa ayrılmıştır. 

Salkım uzunluğu (cm): 10 adet meyve salkımında belirlenmiştir. 

Meyve sap uzunluğu (mm): 20 adet meyvede belirlenmiştir. 

Yaprak boyu (cm): Gelişimini tamamlamış 10 adet yaprağın boyu ölçülerek ortalaması 

alınmıştır. 

Yaprak eni (cm): Gelişimini tamamlamış 10 adet yaprağın eni ölçülerek ortalaması 

alınmıştır.  

Yaprak sap uzunluğu (mm): 20 adet yaprakta belirlenmiştir. 

Yaprak sap kalınlığı (mm): 20 adet yaprakta belirlenmiştir. 

Yaprak uç şekli: Uzun-sivri ve kısa-sivri olmak üzere 2 sınıfa ayrılmıştır. 

Yaprak şekli: Dar elips, uca doğru dar elips ve uca doğru geniş elips olmak üzere 3 sınıfa 

ayrılmıştır. 

Yaprak kenar dişliliği: Dişli, kısmen dişli ve düz olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İncelenen genotiplerde meyve ağırlığı 0,84-4,72g arasında değişmiştir. Ortalama 

meyve ağırlığı 3,03g olup, Espiye ilçesinde 1000 m’nin üzerinde belirlenenve çalı formunda 

olan genotiplerde (28K52, 28K53, 28K54, 28K55) meyve ağırlığı oldukça düşük olup 0,84-

1,21g arasında belirlenmiştir. İnceledikleri karayemiş tiplerinde meyve ağırlığını İslam ve ark. 

(2010) 4.27-9.24g, Sülüşoğlu (2011) 1.15-5.22g, Akbulut ve ark. (2007) 1.40-4.85g, Macit ve 

Demirsoy (2012) 1.8-5.2g olarak belirlemiştir. Çalışmamızda incelenen genotiplerin sahip 

olduğu meyve ağırlığı değerleri literatürde değerler ile benzerlik göstermektedir. Sülüşoğlu 

(2011), karayemişte meyve ağırlığının çeşide/genotipe ve meyve yüküne bağlı olarak 

değişebileceğini ve salkımdaki meyve sayısı arttıkça ortalama meyve ağırlığının 

azalabileceğini belirtmiştir (Çizelge 2). 
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Çalışmamızda meyve boyu 9.24-19.77mm, meyve eni 9.84-19.48mm arasında 

belirlenmiştir. Meyve ağırlığında olduğu gibi, meyve boyutları bakımından da yüksek 

rakımlarda yetişen çalı formundaki genotiplerin daha küçük meyvelere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Sülüşoğlu (2011), incelediği 40karayemiş gentopinde meyve genişliğini 9.97-

19.2mm arasında belirlemiştir. İslam ve ark. (2010), inceledikleri karayemiş tiplerinde meyve 

boyutlarının 17.76-24.48mm arasında belirlemiştir (Çizelge 2). 

İncelenen genotiplerden 32’si yuvarlak, 6’sı sivri ve 1 tanesi basık-yuvarlak meyve 

şekline sahiptir. Genotipler, meyve rengi bakımından değerlendirildiğinde 27 tanesinin siyah, 

10 tanesinin kırmızı-siyah ve 2 tanesinin kırmızı renge sahip olduğu belirlenmiştir. Meyve et 

rengi bakımından 19 tanesi krem, 12’si sarı ve 8 tanesi beyaz renge sahiptir. Akbulut ve ark. 

(2007), inceledikleri karayemiş genotiplerinin çoğunun yuvarlak meyve şekline sahip 

olduğunu ve meyve renginin de büyük oranda siyah ve koyu kırmızı arasında olduğunu 

belirtmektedir (Çizelge 2). 

Karayemişlerin taze tüketim değerini belirleyen buruk olup olmamasıdır. 

Çalışmamızda incelediğimiz 39 genotipten10 tanesinin buruk olmadığı, 12 tanesinin hafif 

buruk, 8’inin buruk ve 9 tanesinin çok buruk olduğu belirlenmiştir. Sülüşoğlu (2011), 

karayemişte yaptığı seleksiyon çalışmasında belirlediği genotipleri ‘Tartılı Derecelendirme 

Metodu’na göre değerlendirmiş ve en yüksek görece puanı (20) burukluk için kullanmıştır. 

Aynı çalışmada, düşük puan alan karayemiş genotiplerinin küçük meyveli, buruk ve 

çekirdek/meyve oranının az olduğu ifade edilmektedir (Çizelge 2). 

Çalışmamızda incelediğimiz karayemiş genotiplerinde çekirdek ağırlığı 0.15-0.45g, 

çekirdek boyu 6.98-13.68mm, çekirdek eni 6.61-9.44mm, çekirdeğin ete bağlılığı bağlı değil-

çok bağlı, tat iyi-kötü, meyve sap uzunluğu 2.62-7.45mm, meyve salkım uzunluğu 5.6-

14.81cm, yaprak boyu 8.46-17.66cm, yaprak eni 2.95-6.63cm, yaprak uzunluğu 7.66-

19.29cm, yaprak sapı kalınlığı 1.72-3.18mm, yaprak şekli dar elips-uca doğru geniş elips, 

yaprak uç şekli uzun sivri-kısa sivri, yaprak kenar dişliliği düz-dişli arasında belirlenmiştir. 

Yaprak yan damarlarının ana damara bağlanma durumu ise tüm genotiplerde almaşıktır 

(Çizelge 2, Çizelge 3). 

 

4. SONUÇ 

Dünyada insanlar artık tükettikleri gıdalarda farklı tatlar aramakta ve tükettikleri 

ürünün daha sağlıklı olmasına dikkat ederek bilinçli beslenmeye çalışmaktadır. Bu açıdan 

yeni meyve türlerinin araştırılması daha da önem kazanmaktadır. Karayemiş Türkiye’deki 

zengin bitki çeşitliliğinin önemli bir örneğidir.  

Karayemişin meyveleri Karadeniz Bölgesinde sevilerek tüketilmekte ve çeşitli 

şekillerde (pekmez, marmelat, reçel ve tuzlama) değerlendirilmektedir. Ayrıca karayemiş, 

bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Taze yapraklarından elde edilen 

‘Aqualaurocerasi’ maddesi öksürük giderici olarak kullanılır ve antispazmatik özelliğe 

sahiptir. Bu sıvı, sıtma tedavisinde, kanamanın durdurulmasında ve sarılığın tedavisinde 

kullanılır. Ayrıca, şeker hastalarına, kalp-damar rahatsızlıklarına, böbrek taşı hastalıklarına, 

mide ve barsak hastalıklarına karşı etkilidir (Karadeniz, 2004). 

Karadeniz Bölgesinde; sevilerek tüketilen bir meyve olmasına rağmen kitlesel olarak 

üretimin yapıldığı kapama karayemiş bahçeleri yoktur. Daha çok üreticilerin evlerinin yanında 
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bir ya da iki ağaçtan oluşan ve hane halkının ihtiyacını karşılamak için üretim yapılmaktadır. 

Karayemiş uygun toprak ve iklim koşullarında hızlı ve kuvvetli gelişme gösteren bir türdür. 

Bu nedenle dikimden itibaren ekonomik verim çağının sonunda kadar budama yapılması 

gerekmektedir. Budanmayan ağaçlarda dal ve sürgünlerin gövdeyle dar açı yaparak geliştiği 

görülmektedir. Işıktan yeterince faydalanamayan ağaçlarda salkım gelişiminin zayıf ve 

salkımdaki meyve sayısının az olduğu ve dolayısıyla verim ve kalite kayıpları yaşandığı 

görülmektedir.  

Karayemiş meyvelerinin uzun süre muhafaza edilememesi ve nakliyeye uygun bir 

meyve olmaması taze tüketimini sınırlandırmaktadır. Bölge halkı tarafından karayemişten 

pekmez, marmelat, reçel gibi ürünler üretilmekte ve sevilerek tüketilmektedir. Ayrıca bu 

ürünler piyasada yüksek fiyata alıcı bulmaktadır. Fakat karayemiş ve karayemişten yapılan 

diğer ürünlerin bölge dışında fazla tanınmaması üretim ve pazarlamada yaşanan diğer bir 

sorundur. Karayemiş ve karayemişten üretilen ürünlerin tanıtımına önem verilerek, yeni 

pazarların oluşturulması Karadeniz Bölgesinde fındığın yanında ek gelir getirebilecek 

karayemiş yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.  

Karadeniz bölgesinde ilkbahar aylarında zaman zaman yaşanan sis hadisesi karayemiş 

çiçeklerinin zarar görmesine ve ürün alınamamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle geç çiçek 

açan ve sisten zarar görmeyen tiplerin tespit edilmesi ve üretime kazandırılması önem arz 

etmektedir.  

Karayemiş üretiminde çeşit standardizasyonu söz konusu değildir. Özellikleri 

belirlenmiş kaliteli çeşitlerle üretim yapılmaması pazarlamada önemli güçlüklerle 

karşılaşılmasına neden olmaktadır. Karayemişte UPOV kriterleri henüz tanımlanmamıştır. 

Karayemişte UPOV kriterleri bir an önce tanımlanmalı ve farklı kuruluşlar tarafından 

yapılmış seleksiyon çalışmaları ile belirlenmiş üstün özellik gösteren tiplerin çeşit olarak 

tescil işlemeleri gerçekleştirilmelidir. Böylece karayemiş bitkisinin üretimi ve 

pazarlanmasında standart çeşit sorunu aşılmış olacak ve özellikleri bilinen kaliteli karayemiş 

çeşitleriyle üretim yapılmasına olanak sağlanacaktır.  

Gen merkezlerindeki bitki türleri, dünya nüfusunun hızla artması, insanların 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bitki gen kaynaklarının kullanılması, doğal afetler, hızlı 

kentleşme, endüstrileşme gibi sebeplerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle 

gen merkezi Karadeniz Bölgesi olan karayemişte yok olmak üzere olan gen kaynaklarının 

toplanması, muhafazası, karakterizasyonu ve ticari değeri olabilecek tiplerin tescil edilerek 

çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece Karadeniz Bölgesi çiftçisine fındığın yanında 

ek gelir getirebilecek başka bir türün kültüre alınması imkanı doğacaktır.  
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Çizelge 2. Karayemiş genotiplerinin meyve ve çekirdek özellikleri ile tat ve burukluk değerleri. 

Genotip 
Meyve 

ağırlığı(g) 

Meyve 

boyu(mm) 

Meyve 

eni(mm) 

Meyve 

şekli 

Meyve 

rengi 

Meyve eti 

rengi 

Çekirdek 

ağır. (g) 

Çekirdek 

boyu(mm) 

Çekirdek 

eni (mm) 

Çekirdeğin 

ete bağlı. 

Tat Burukluk 

28K15 2,9 15,76 16,49 yuvarlak kırmızı sarı 0,31 10,64 8,65 orta iyi buruk değil 

28K16 1,98 14,78 13,11 yuvarlak siyah sarı 0,26 10,89 8,21 orta iyi buruk değil 

28K17 3,74 18,14 17,71 yuvarlak siyah sarı 0,34 12,06 8,66 orta iyi buruk değil 

28K18 4,67 18,32 18,78 yuvarlak siyah krem 0,38 12,42 9,12 çok bağlı orta hafif buruk 

28K19 4,7 18,75 19,49 yuvarlak kır- siyah krem 0,37 12,25 8,96 orta iyi buruk değil 

28K20 3,94 17,94 17,04 yuvarlak kır- siyah beyaz 0,36 11,68 8,74 çok bağlı orta hafif buruk 

28K21 3,09 16,26 16,81 yuvarlak kır-siyah sarı 0,24 10,6 8,05 çok bağlı kötü buruk değil 

28K22 3,56 17,72 16,83 yuvarlak kır-siyah krem 0,29 11,51 8,73 çok bağlı orta hafif buruk 

28K23 3,31 17,71 16,11 yuvarlak kır-siyah sarı 0,22 11,78 8,2 orta orta çok buruk 

28K24 2,8 17,1 15,28 yuvarlak siyah krem 0,31 11,74 8,52 orta kötü çok buruk 

28K25 4,2 17,31 16,23 yuvarlak siyah beyaz 0,33 11,4 8,88 bağlı değil orta buruk 

28K26 3,38 16,45 15,55 yuvarlak siyah krem 0,35 11,22 9,04 orta orta buruk değil 

28K27 3,7 16,04 16,41 yuvarlak siyah krem 0,39 11,54 9,42 orta kötü buruk 

28K28 3,43 14,6 14,55 yuvarlak siyah krem 0,42 11,22 9,44 orta iyi çok buruk 

28K29 3,54 16,52 16,33 yuvarlak kır-siyah krem 0,42 11,52 9,14 bağlı değil kötü buruk 

28K30 3,59 16,45 15,56 yuvarlak kır-siyah krem 0,45 11,23 8,97 orta kötü hafif buruk 

28K31 2,86 15,27 16,25 yuvarlak siyah krem 0,37 10,49 9,33 bağlı değil kötü buruk 

28K32 3,77 14,41 14,57 yuvarlak siyah sarı 0,38 11,45 9,41 çok bağlı iyi buruk 

28K33 1,55 14,24 10,79 sivri siyah krem 0,29 11,97 7,56 orta kötü buruk değil 

28K34 2,95 16,3 15,37 yuvarlak kır-siyah sarı 0,33 11,21 8,95 orta kötü hafif buruk 

28K35 2,84 16,68 14,73 yuvarlak siyah krem 0,36 12,18 8,81 çok bağlı iyi çok buruk 

28K36 3,46 17,05 15,83 yuvarlak siyah krem 0,28 11,21 8,96 bağlı değil iyi hafif buruk 

28K37 2,94 15,78 13,72 yuvarlak siyah beyaz 0,37 12,03 8,7 bağlı değil kötü hafif buruk 

28K38 2,49 16,66 13,36 sivri siyah beyaz 0,38 13,43 8,77 orta orta hafif buruk 

28K39 2,51 15,29 13,34 yuvarlak siyah beyaz 0,32 11,81 8,11 bağlı değil kötü buruk değil 

28K40 3,32 17,25 14,35 yuvarlak siyah beyaz 0,37 11,54 8,14  kötü buruk değil 

28K42 4,72 18,07 16,97 yuvarlak siyah beyaz 0,39 12,01 8,9 orta iyi çok buruk 

28K43 2,01 15,79 11,7 sivri siyah sarı 0,29 12,5 7,54 orta kötü çok buruk 

28K44 2,69 16,09 13,76 yuvarlak siyah krem 0,27 11,4 7,79 orta kötü buruk değil 

28K45 2,22 14,54 12,88 yuvarlak siyah beyaz 0,22 9,77 6,8 bağlı değil kötü hafif buruk 

28K46 2,71 16,1 13,74 yuvarlak siyah sarı 0,26 11,23 7,94 bağlı değil iyi hafif buruk 

28K47 3,09 16,86 15,2 yuvarlak kırmızı sarı 0,3 11,07 8,38 orta iyi hafif buruk 
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Çizelge 2’nin devamı; 

Genotip 
Meyve 

ağırlığı(g) 

Meyve 

boyu(mm) 

Meyve 

eni(mm) 

Meyve 

şekli 

Meyve 

rengi 

Meyve eti 

rengi 

Çekirdek 

ağır. (g) 

Çekirdek 

boyu(mm) 

Çekirdek 

eni (mm) 

Çekirdeğin 

ete bağlı. 

Tat Burukluk 

28K49 3,5 18,94 14,41 sivri siyah krem 0,34 13,22 8,89 bağlı değil kötü buruk 

28K50 3,87 19,77 15,72 sivri siyah krem 0,37 13,68 8,91 orta orta buruk 

28K51 4,14 19,32 16,42 yuvarlak siyah krem 0,4 13,4 9,11 orta iyi hafif buruk 

28K52 0,9 9,24 10,47 basık-yuv. siyah krem 0,15 6,98 6,76 çok bağlı kötü çok buruk 

28K53 0,95 11,5 10,23 sivri siyah sarı 0,19 9,39 6,84 orta kötü çok buruk 

28K54 1,21 11,65 11,2 yuvarlak kır-siyah krem 0,2 8,74 7,18 orta kötü buruk 

28K55 0,84 10 9,84 yuvarlak kır-siyah sarı 0,18 7,74 6,61 çok bağlı kötü çok buruk 

 

Çizelge 3. Karayemiş genotiplerinin meyve sap ve salkım uzunluğu değerleri ile yaprak özellikleri. 

Genotip 
Meyve sap 

uz. (mm) 

Meyve 

salkım 

uz.(cm) 

Yaprak boyu 

(cm) 

Yaprak eni 

(cm) 

Yaprak uz. 

(cm) 

Yaprak 

sap kal. 

(mm) 

Yaprak şekli 
Yaprak uç 

şekli 

Yaprak 

kenar 

dişliliği 

Yaprak yan 

damar.ana damara 

bağ. durumu 

28K15 4,54 10,05 13,63 4,68 10,97 2,39 dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K16 4,45 11,77 13,26 4,94 11,62 2,86 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K17 2,98 8 12,74 4,62 9,24 2,6 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K18 2,8 8,22 15,22 5,68 7,92 2,88 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K19 4,13 8,09 14,3 6,34 9,14 2,62 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K20 3,69 9,69 15,87 6,63 8,66 3,18 uca doğru geniş elips kısa sivri dişli almaşık 

28K21 3,54 10,41 13,95 4,43 12,22 2,87 dar elips uzunivri dişli almaşık 

28K22 3,59 11,24 14,45 5,62 11,7 2,56 uca doğru geniş elips kısa sivri düz almaşık 

28K23 7,45 11,82 17,66 5,22 19,29 3,12 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K24 3,27 8,38 13,29 3,79 11,95 2,28 uca doğru dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K25 4,51 7,87 16,2 4,21 15,25 2,64 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K26 4,31 7,35 12,19 2,95 15 2,27 dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K27 5,25 9,39 15,49 4,89 15,84 2,77 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K28 3,2 8,95 15,68 5,5 14,85 1,77 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K29 4,71 12,03 15,67 5,83 14,45 2,94 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K30 3,2 9,01 12,85 4,48 12,85 1,99 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K31 4,1 14,81 15,43 5,11 13,64 3,01 uca doğru dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 
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Çizelge 3’ündevamı; 

Genotip 
Meyve sap 

uz. (mm) 

Meyve 

salkım 

uz.(cm) 

Yaprak boyu 

(cm) 

Yaprak eni 

(cm) 

Yaprak 

uz. (cm) 

Yaprak sap 

kal. (mm) 
Yaprak şekli 

Yaprak uç 

şekli 

Yaprak 

kenar 

dişliliği 

Yaprak yan 

damar.ana damara 

bağ. durumu 

28K32 4,17 7,36 16,24 5,96 13,13 3,11 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K33 2,92 7,93 14,36 3,33 15,93 1,94 dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K34 5,55 8,83 16,22 4,54 13,06 2,59 uca doğru dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K35 4,71 9,79 13,34 5,25 13,43 2,56 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K36 6,21 10,62 14,74 4,52 14,52 2,57 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K37 4,07 12,69 16,04 5,56 11,69 2,78 uca doğru dar elips kısa sivri dişli almaşık 

28K38 5,01 9,43 14,24 5,05 9,59 2,41 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K39 3,81 11,1 17,2 5,63 12,65 3,13 uca doğru geniş elips kısa sivri dişli almaşık 

28K40 3,13 8,54 13,14 4,98 11,31 2,56 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K42 3,81 10,39 15,91 6,21 10,61 3,08 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K43 4,31 12,32 13,14 5,96 13,31 2,47 uca doğru geniş elips kısa sivri dişli almaşık 

28K44 3,3 13,2 15,13 5,09 12,7 2,57 uca doğru dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K45 4,4 8,52 13,7 5,15 14,53 2,35 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K46 3,76 9,83 14,64 5,38 14,58 2,49 uca doğru dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K47 4,18 9,83 13,96 5,29 12,64 2,75 uca doğru geniş elips kısa sivri kısmen dişli almaşık 

28K49 6,19 12,92 13,68 4,39 12,92 2,72 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K50 7,12 13,08 12,58 4,19 13,95 2,62 uca doğru dar elips uzun sivri kısmen dişli almaşık 

28K51 6,54 12,79 14,92 4,48 13,05 3,13 uca doğru dar elips uzun sivri dişli almaşık 

28K52 2,67 5,6 8,53 3,48 8,33 1,72 uca doğru geniş elips kısa sivri düz almaşık 

28K53 3,99 5,75 9,66 3,16 7,66 1,73 uca doğru dar elips uzun sivri düz almaşık 

28K54 3,01 8,82 11,16 3,71 9,7 2,29 uca doğru dar elips uzun sivri düz almaşık 

28K55 2,62 5,73 8,46 3,72 9,86 1,97 uca doğru geniş elips kısa sivri düz almaşık 
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Özet 

Organik tarım, üretim sistemi içinde doğal döngü ile uyumlu olarak çalışan bir sistemdir. Bu sistem 

içerisinde toprak verimliliğini ve doğal biyoçeşitliliği uzun dönem içerisinde korumak hedeflenmektedir. 

Konvansiyonel tarımda kimyasalların yaygın olarak kullanılması sonucu mevcut kaynaklarımızın kirlenmesi bu 

sistemin uygulanması ile önlenebilmektedir. Dünyada organik tarım giderek önemini artırmaktadır. Günümüzde 

organik tarım alanlarında, organik ürün sanayisinde ve ilgisinde de artışlar olduğu görülmektedir. Dünya 

genelinde 1999 yılı verilerine göre 11 milyon hektar olan organik tarım alanı, 2013 yılında 43.1 milyon hektara 

ulaşmıştır. En fazla organik tarım alanı Okyanusya’da (17.3 milyon ha) ve Avrupa’da (11.5 milyon ha) 

bulunmaktadır ve dünya organik tarım alanının sırasıyla % 40 ve % 27 oranına sahiptir. Bunları ise sırasıyla 

Latin Amerika (6.6 milyon ha), Asya (3.4 milyon ha), Kuzey Amerika (3 milyon ha) ve Afrika (1.2 milyon ha) 

izlemektedir. Ülke olarak ise Avustralya 17.2 milyon ha ile en büyük organik tarım alanına sahip ülke 

konumundadır. Türkiye ise 461.396 ha ile 19. sırada yer almaktadır. Organik pazar bakımından da Amerika 

(24.3 milyar Euro) ilk sırada bulunmakta ve bunu sırasıyla Almanya (7.6 milyar Euro) ve Fransa (4.4 milyar 

Euro) izlemektedir. Dünya çapında organik yiyecek ve içeceklerin satışı ise 72 milyar ABD dolarına ulaşmış 

bulunmaktadır. İnsan sağlığının giderek ön plana çıktığı günümüzde de ekolojik dengenin ve insan sağlığının 

korunmasında organik tarımın uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle gelecekte artan talepler 

doğrultusunda yapılacak çalışmalara daha fazla önem verilmelidir. Araştırmada bu amaca yönelik olarak 

dünyada ve ülkemizde organik tarımın genel durumu değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: organik tarım, organik tarım verileri, dünya   

SITUATION OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE WORLD 

 
Abstract 

Organic agriculture is a system that works in compatible with natural cycle in the production system. 

Protect soil fertility and natural biodiversity in this system is aimed in the long term. As a result of the 

widespread use of chemical in conventional agriculture contaminates our existing resources and it can be 

prevented by implementing this system. The importance of organic farming gradually increases in the world. 

Nowadays it seen that the increase in the organic agriculture, organic products industry and interest. Worldwide, 

according to data for 1999 11 million hectares of organic farmland reached to 43.1 million hectares in 2013. 

Most organic farmland is located in Oceania (17.3 million hectares) and Europe (11.5 million hectares) and has a 

rate of organic farmland of the world respectively % 40 and % 27. These are followed respectively in Latin 

America (6.6 million hectares), Asia (3.4 million hectares), North America (3 million hectares) and Africa (1.2 

million hectares). Australia is the country with the largest organic farming area of 17.2 million hecteras. Turkey 

is 19th with the 461.396 ha. In terms of organic market is first America (24.3 billion euros) and followed by 

Germany (7.6 billion euros) and France (4.4 billion euros). The worldwide sales of organic food and drink has 

reached 72 billion US dolars. Today when going out to the forefront of human health the implementation of 

organic agriculture is great importance for the protection of human health and the ecological balance. Therefore 

more attention should be given to the work to be in line with the increasing demand in the future. In this research 

as for this purpose, the general situation organic agriculture in the world and in our country is considered. 

Key Words: organic agriculture, organic agriculture data, world 

ORGANİK TARIM 

II. Dünya Savaşı sonrasında ve 1950’li yılların başından itibaren tarımda kullanılan 

yoğun girdiler, çevre kirliliğini arttırmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki üretici ve tüketiciler 

sağlıklı ve temiz ürünlerin üretim ve tüketimini talep etmeye başlamıştır. Bu talep 

doğrultusunda tarımsal üretimde organik tarıma yönelim ön plana çıkmıştır. Türkiye’de ki 

organik tarım faaliyetleri de 1980’li yılların ortalarında Avrupa’daki firmaların organik tarım 

ürünlerini talep etmeleri ile başlamıştır (Ataseven ve Güneş, 2008). 
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Organik tarım, üretim sistemi içinde doğal döngü ile uyumlu olarak çalışan bir 

sistemdir. Bu sistem içerisinde toprak verimliliğini ve doğal biyoçeşitliliği uzun dönem 

içerisinde korumak hedeflenmektedir. Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan 

doğal dengenin yeniden kurulması, insana ve çevreye dost üretim sistemlerinin sağlanması 

organik tarım ile yapılmaktadır (Turhan, 2005). 

Konvansiyonel tarımda kimyasalların yaygın olarak kullanılması sonucu mevcut 

kaynaklarımızın kirlenmesi de bu sistemin uygulanması ile önlenebilmektedir. Bu sistemde 

toprağın biyoçeşitliliğini geliştiren, toprağın organik maddesini koruyan ve artıran yöntemler 

kullanılmaktadır. Kullanılan üretim teknikleri çevre kirliliğini engellemeli veya minimuma 

indirmelidir (Anonim, 2010). 

Günümüzde organik tarım sadece bir üretim teknolojisi olarak ele alınmamalıdır. 

Organik tarım aynı zamanda insanlığın ve gelecek nesillerin sağlığını koruyacak ve daha 

sağlıklı ürünler elde edilecek bir sistem olarak düşünülmelidir (Turhan, 2005). 

İnsan sağlığının giderek ön plana çıktığı günümüzde de ekolojik dengenin ve insan 

sağlığının korunmasında organik tarımın uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

 

DÜNYADA ORGANİK TARIM 

Günümüzde organik tarım alanlarında, organik ürün sanayisinde ve ilgisinde artışlar 

olduğu görülmektedir. Dünya genelinde 1999 yılı verilerine göre 11 milyon hektar olan 

organik tarım alanı, 2013 yılında 43.1 milyon hektara ulaşmıştır (organik tarıma 

dönüştürülmekte olan alanlarda dahil) (Şekil 1) (Lernoud ve Willer, 2015). 

 

Şekil 1. 1999-2013 yılları arasında organik tarım alanlarındaki büyüme (Lernoud ve Willer, 2015) 

 

En fazla organik tarım alanı Okyanusya (17.3 milyon ha, dünya organik tarım alanının 

%40’ı) ve Avrupa’da (11.5 milyon ha, dünya organik tarım alanının %27’si) bulunmaktadır. 

Bunları ise sırasıyla Latin Amerika (6.6 milyon ha, %15), Asya (3.4 milyon ha, %8), Kuzey 

Amerika (3 milyon ha, %7) ve Afrika (1.2 milyon ha, %3) izlemektedir (Şekil 2-3) (Willer ve 

Lernoud, 2015). 
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Şekil 2. Organik tarım alanları ve yabani alanlar (Willer ve Lernoud, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Organik tarım alanlarının dağılımı (2013) (Lernoud ve Willer, 2015) 

 

Ülke olarak ise Avustralya 17.2 milyon ha ile en büyük organik tarım alanına sahip 

ülke konumundadır ve bunu Arjantin (3.2 milyon ha) ve Amerika (2.2 milyon ha) 

izlemektedir (Şekil 4) (Willer ve Lernoud, 2015). 
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Şekil 4. En fazla organik tarım alanına sahip ülkeler (2013) (Lernoud ve Wiler, 2015) 

 

Türkiye ise 461.396 ha ile organik tarım alanı (organik tarıma dönüştürülmekte olan 

alanlarda dahil) bakımından 19. sırada yer almaktadır Ancak 2012 yılına oranla organik tarım 

alanında %11.9’luk bir azalış görülmektedir (Çizelge 1) (Lernoud ve Willer, 2015). 

 

Çizelge 1. 2010-2013 yılları arasında Türkiye’nin organik tarım alanındaki değişimler 

(Lernoud ve Willer, 2015) 

Türkiye 

2010 (ha) 2011 (ha) 2012 (ha) 2013 (ha) 2012/2013 

değişim 

(ha) 

2012/2013 

değişim 

(%) 

383.782 442.582 523.627 461.396 -62.231 -%11.9 

 

Araştırmalar sonucunda ülkelerin kapladığı tarım alanlarının halen %1’i organiktir.  

Bölgelere göre toplam tarım alanından organik tarım alanına düşen en büyük pay Okyanusya 

(%4.1) ve Avrupa (%2.4)’da bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ise tarım alanlarının 

%5.7’si organiktir. Ancak bazı ülkelerde bu oran daha fazladır (Falkland Adaları %36.3, 

Liechtenstein %31, Avusturya %19.5) (Şekil 5) (Willer ve Leonard, 2015). Türkiye’de ise 

organik tarıma ayrılan alan %1.9’dur (Lernoud ve Willer, 2015). 
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Şekil 5. %10’dan fazla organik tarım alanına sahip ülkeler (2013) (Lernoud ve Wiler, 2015) 

 

2013 yılında, 2012 yılına göre yaklaşık 6 milyon ha daha fazla organik tarım alanı 

kayıt edilmiştir. Bunun ana nedeni Avustralya’da mera alanlarının organik üretime 

katılmasıyla 5 milyon hektardan fazla alanın kayıt edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Avrupa’da Latin Amerika dışında ki tüm bölgelerde organik tarım alanlarında %3 (0.3 milyon 

ha)’lük bir artış meydana gelmiştir. Bu oran Afrika’da %7 (yaklaşık 80.000 ha), Asya’da 

%6.5 (0.2 milyon hektardan fazla) ve Kuzey Amerika’da ise %1’dir. Yalnızca Latin 

Amerika’da organik alanda azalış meydana gelmiştir. Bu azalışın ana nedeni de Arjantin’deki 

organik otlak alanlarındaki azalıştan kaynaklanmaktadır (Çizelge 2). Avustralya’dan başka 

Çin, Peru, İtalya ve Ukrayna’da da organik tarım alanlarında artış olduğu bildirilmektedir 

(Willer ve Lernoud, 2015). 

 

Çizelge 2. 2012-2013 yılları arasında organik tarım alanlarında ki değişimler (Lernoud ve 

Willer, 2015) 

 Organik Tarım 

Alanı (ha) (2012) 

Organik Tarım Alanı 

(ha) (2013) 
+/- hektar +/- % 

Afrika 1.149.461 1.227.088 +77.627 +6.75 

Asya 3.218.701 3.425.939 +207.237 +6.44 

Avrupa 11.135.208 11.460.773 +325.565 +2.92 

Latin Amerika 6.813.540 6.611.636 -201.904 -2.96 

Kuzey Amerika 3.012.354 3.047.710 +35.355 +1.17 

Okyanusya 12.164.316 17.321.733 +5.157.417 +42.40 

Toplam 37.490.215 43.091.113 +5.600.898 +14.94 

 

Tarım alanlarının dışında da organik alanlar vardır ve bunların çoğu yabani alanlarda 

toplanmıştır. Akuakültür, ormanlar ve otlak alanları tarım dışı alanlardır ve 35 milyon ha’dan 

fazla alanı oluşturmaktadır (Çizelge 3). Bu nedenle toplamda 78 milyon hektar (tarım ve tarım 

dışı) alan organiktir (Willer ve Lernoud, 2015). Türkiye’de de yabani alanlarla (957.261 ha) 

birlikte toplam 1.418.657 ha organik alan bulunmaktadır (Lernoud ve Willer, 2015). 
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Çizelge 3.Organik tarımın Dünyadaki durumu ve lider ülkeler (Anonymous, 2015) 

 Dünya Lider Ülkeler 

Sertifikalı Organik Tarım 

Verilerine Sahip Ülkeler 

2013: 170 ülke  

Organik Tarım Alanları 2013: 43.1 milyon ha 

(1999: 11 milyon ha) 

Avustralya (17.2 milyonha) 

Arjantin (3.2 milyon ha) 

Amerika (2.2 milyon ha, 2011) 

Toplam Tarım Arazisi 

İçindeki Pay 

2013: %0.98  Falkland Adaları (Malvinas) (% 36.3) 

Liechtenstein (%31) 

Avusturya (%19.5) 

Tarım Dışı Organik 

Alanlar (yabani alanlarda 

bulunanlar) 

2013: 35.1 milyon ha 

(2012: 30.4 milyon ha 

2011: 31.7 milyon ha) 

Finlandiya (9 milyon ha) 

Zambiya (6.1 milyon ha, 2009) 

Hindistan (5.2 milyon ha) 

Üreticiler 2013: 2 milyon 

(2012: 1.9 milyon 

2011: 1.8 milyon) 

Hindistan (650.000) 

Uganda (189.610, 2012) 

Meksika (169.703) 

Organik Pazar Büyüklüğü 2013: 72 milyar ABD doları 

(1999: 15.2 milyar ABD 

doları) 

Amerika (24.3 milyar Euro) 

Almanya (7.6 milyar Euro) 

Fransa (4.4 milyar Euro) 

Kişi Başı Tüketim 2013: 10.05 ABD doları İsviçre (210 euro) 

Danimarka (163 euro) 

Lüksemburg (157 euro) 

 

ORGANİK TARIM ÜRETİCİLERİ 

Dünyanın yaklaşık dörtte birindeki tarım alanları (11.7 milyon ha) ve üreticilerin 

%80’den  (1.7 milyon) fazlası gelişmekte olan ülkelerde ve pazarlarda yer almaktadır. 2013 

yılı itibari ile yaklaşık 2 milyon üretici bulunmaktadır (Çizelge 3). Dünya organik 

üreticilerinin %36’sı Asya’da bulunmakta ve bunu Afrika (%29) ve Avrupa (%17) 

izlemektedir. En fazla üretici bulunan ülkeler ise Hindistan, Uganda ve Meksika’dır  (Çizelge 

3, Şekil 6) (Willer ve Lernoud, 2015).  Türkiye’de ise üretici sayısı 65.042’dir (Lernoud ve 

Willer, 2015). 

 

Şekil 6. En fazla organik üreticiye sahip 10 ülke (Lernoud ve Willer, 2015) 
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Alan kullanımı hakkında ise, organik tarım alanlarının yaklaşık %90’ı için bilgi 

bulunmaktadır. Avustralya, Brezilya ve Hindistan gibi çok büyük organik tarım alanına sahip 

bazı ülkelerde ise alan kullanımıyla ilgili çok az bilgi bulunmaktadır ya da hiç yoktur (Willer 

ve Lernoud, 2015).  

Tarım alanlarının yaklaşık üçte ikisi otlak alanlarından (27 milyon ha) oluşmaktadır. 

Ekilebilir toplam arazinin en az 7.7 milyon hektarı, organik tarım arazilerinin yaklaşık 

%20’sini oluşturmaktadır. 2012 yılına göre ise yaklaşık %3’lük bir artış meydana gelmiştir. 

Bu kapsamda arazilerin kullanımında en fazla hububat (pirinç 3.3 milyon ha) bulunmaktadır 

ve bunu yeşil yem (2.4 milyon ha), yağlı tohumlular (0.8 milyon ha), sebzeler (0.3 milyon ha) 

ve protein bitkileri (0.3 milyon ha) izlemektedir. Çok yıllık bitkiler ise organik tarım 

alanlarının %7’sini oluşturmaktadır ve 3.2 milyon hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bu 

bitkilerin en önemlisi ise kahvedir (0.7 milyon ha’dan fazladır, organik ekili alanların yaklaşık 

dörtte birini oluşturur). Bunu zeytin (0.6 milyon ha), fındık ve üzüm (0.3 milyon ha her biri 

için) ve kakao (0.2 milyon ha) izlemektedir (Willer ve Lernoud, 2015). 

 

KÜRESEL PAZAR 

Dünya çapında organik yiyecek ve içeceklerin satışı 72 milyar ABD dolarına ulaşmış 

bulunmaktadır. Gelirler 1999 yılından beri neredeyse beş kat artmıştır (Şekil 7) (Sahota, 

2015). Organik ürünlerin satışı geçen on yılda sağlıklı bir şekilde artmıştır ve büyümenin 

önümüzdeki yıllarda da artacağı öngörülmektedir (Willer ve Lernoud, 2015). 

  

 
Şekil 7. Küresel pazarda organik yiyecek ve içeceklerin 1999-2013 yılları arasındaki gelişimi 

(Sahota, 2015) 

 

Avrupa ve Kuzey Amerika küresel satışın %90’dan fazlasını oluşturmaktadır. Asya, 

Avustralasya, Latin Amerika ve Afrika ise organik tarım ürünlerinin önemli üreticileri 

konumunda olmalarına rağmen, pazar bakımından halen küçüktür (Sahota, 2015). 

2013 yılında en büyük organik pazara sahip ülkeler Amerika (24.3 milyar Euro), 

Almanya (7.6 milyar Euro) ve Fransa (4.4 milyar Euro)’dır. En büyük tek pazar ise 

Amerika’da bulunmaktadır (küresel pazarın yaklaşık %43’ü) ve bunu Avrupa Birliği ülkeleri 

(22.2 milyar Euro, %40) ve Çin (2.4 milyar Euro) izlemektedir. En yüksek kişi başı tüketim 

ise İsviçre, Danimarka ve Lüksemburg’da bulunmaktadır (Willer ve Lernoud, 2015).  
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SONUÇ 

Dünya nüfusunda görülen hızlı artışlar ileride yeterli besinin sağlanması ile ilgili 

soruları beraberinde getirmektedir. Uygulanan yoğun tarımsal programlar ise ileride daha 

büyük sorunlara yol açacaktır. Bu nedenle ekolojik dengeyi bozmadan üretim yapılması 

kaçınılmaz olmaktadır. Organik tarım ise bu alanda ön plana çıkan sistemlerden birisidir. 

Günümüzde organik tarım dünya genelinde artış göstermektedir. İnsanların sağlık 

yönünde bilinçlenmesi, kaliteli ürüne olan talebin artması da üreticileri bu doğrultuda üretim 

yapmaya yönlendirmektedir. 2013 yılı itibari ile elde edilen verilerde bunu destekler 

niteliktedir. Organik tarım, mevcut topraklarımızı en iyi ve düzgün şekilde kullanabileceğimiz 

bir sistemdir ve gelecekte artan talepler doğrultusunda bu konuda yapılacak çalışmalara da 

daha fazla önem verilmelidir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, günümüzde uygulanmakta olan bazı tarım sistemlerinin terim olarak ne ifade 

ettikleri, Dünya’da da uygulanabilirlik durumları, avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunun belirlenmesi ve 

birbirlerine göre karşılaştırılmalarının yapılmasıdır. Bu kapsamda ele alınan sistemler: organik tarım, 

sürdürülebilir tarım, ekolojik tarım, biyolojik tarım, modern tarım, konvansiyonel tarım, entegre ürün 

yetiştiriciliği, permakültür, agroforestry, düşük girdili tarım sistemi, çevre dostu üretim teknikleri, iyi tarım 

uygulamaları, eurepgap, globalgap tarım sistemleridir. 

Sonuç olarak günümüzde uygulanan tarım sistemlerinin tanımları, olumlu ve olumsuz yanları organik 

tarıma göre uygulanabilirlikleri belirlenmeye çalışılmıştır ve bir tarım sisteminin diğer tarım sistemine göre 

karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, modern tarım, tarımsal ormancılık, tarım sistemleri 

COMPARISON WITH ORGANIC FARMING AND SOME 

AGRICULTURAL SYSTEMS APPLIED NOWADAYS 

 
Abstract 

The purpose of this study is to determine to find out the meaning of some agricultural applications, 

today still in use, their applicability, what their advantages and disadvantages are, and to make their comparisons 

with one another. The systems approached in this context are: organic, sustainable, ecological, biological, 

modern, conventional agriculture, integrated product breeding, permaculture, agroforestry, low input techniques, 

good agricultural practises, eurepgap and globalgap. 

In brief, the definitions of currently implemented agricultural systems, their positive and negative 

aspects, and their applicability with respect to the organic agriculture have been sought to determine and 

compared to each other. 

Keywords: Organic Farming, modern agriculture, agroforestry, farming systems 

TANIMLAR VE DİĞER SİSTEMLERLE İLİŞKİSİ 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 

Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği ‘nin tanımına göre: Sürdürülebilir tarım, 

genetik çeşitlilik, toprak, su, güneş gibi tarımsal üretim kaynaklarının kullanımı ve çiftçilerin 

ekonomik olarak tarımsal işletmesini devam ettirebileceği bir tarım tekniğidir, şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Sürdürülebilir Tarım, hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda 

maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını 

geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. 

Organik ve iyi tarım da sürdürülebilir tarım yöntemlerini içerir. İstenirse 

konvansiyonel tarım da sürdürülebilir tarım kuralları içerisinde yapılabilir. Zaten de yapılmak 

zorundadır. 

            Eğer bahçenizi yanlış sürüyorsanız, erozyona karşı önlem almıyorsanız zamanla 

toprak bozulur ya da kaybolur. 
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2. ORGANİK TARIM 

         Ekolojik (Organik, Biyolojik) tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın 

insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında 

alternatif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Kaynakların en iyi şekilde kullanımına 

dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan ekolojik 

tarım sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı 

yasaklanmıştır. Toprak verimliliği, hastalık ve zararlılardan korunmada uygun çeşit seçimi, 

ürün rotasyonu, bitki atıklarının değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atıkların 

kullanılması, hayvan gübresi ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak belirlenmiştir. 

Ekolojik tarım yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir. Başlıca amacı toprak-bitki-

hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde 

sağlayabilmektedir. Ekolojik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar araziden rafa 

kadar ürünün izlediği tüm aşamaların kontrolünü ve sertifikasyonu zorunlu tutmaktadır. 

Sertifikasyonla, ekolojik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumayı 

hedefleyen tüketicilere bir güvence verilmektedir. Ayrıca ekolojik üretim yapan üreticinin 

standartlara uygun üretimini belgelendirerek ispatlamasına ve ürününü hak ettiği değerde 

pazarlamasına imkan sağlamaktadır. 

 

3. EKOLOJİK - BİYOLOJİK TARIM 

"Organik", "ekolojik", "biyolojik" kelimeleri aynı anlama mı geliyor? 

1 Aralık 2004 yılında kabul edilen 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu'na göre, 

"organik" kelimesi "ekolojik" ve "biyolojik" kelimeleriyle eşdeğer anlamı ifade eder. 

 

4. MODERN TARIM 

İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu: Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı 

olduğu ülkelerde uygulanır. Birim alandan alınan verim çok yüksektir. Ör. Hollanda, 

Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu uygulanmaktadır. 

Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan seracılık faaliyetleri intansif tarım 

metoduna örnektir. 

Entansif tarım - Modern yöntemlerle yapılan verimi yüksek tarım; Organik tarım bir 

“alternatif tarım” yöntemi değildir. Geleneksel tarımın, günümüz teknoloji ve koşullarında 

uygulanmasıdır. Konvansiyonel tarım ise “sentetik kimyasal tarım” olarak ifade edilmelidir. 

Sürdürülebilir, IPM, alternatif, iyileştirilmiş tarım yöntemleri organik tarım olarak 

değerlendirilemez. Bu tarım yöntemlerinde sentetik kimyasalların kullanımı kontrol altına 

alınırken organik tarımda sentetik kimyasal girdiler kullanılmamaktadır. 

 

5. KONVANSİYONEL TARIM 

Konvansiyonel Tarım Metodu: Organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel 

metotlardır. 

Sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. Konvansiyonel 

(Organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel metotlar) tarım sayesinde dünya gıda üretimi 

bir miktar artmakta ancak toprak-su ve atmosfer oldukça hızlı kirlenmekte ve sonuçta insan 

yaşamı olumsuz etkilenmektedir. Bu şekilde giderse toprak daha ne kadar insanlığa hizmet 

verebilir? Hiç kuşkusuz bu süre, sanılandan çok daha kısa olacaktır. Her geçen gün hızla 
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tükenen dünyamızda doğal kaynakların dengeli kullanımını ve uzun vadede ekonomik 

gelişimini hedefleyen yeni bir tarımsal anlayış modelinin uygulamaya konulması 

gerekmektedir. Bu gereklilikten ötürü “Organik Tarım” kaçınılmazdır. 

 

6. ENTEGRE ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi (EKÜY): Bu proje ile il ve ilçe 

müdürlüğündeki teknik elemanlar ile proje dahilindeki üreticilerin koordineli çalışmaları 

sağlanarak, en az girdi ile yüksek verimli, kaliteli ve kalıntısız ürün üretiminin sağlanması, 

ayrıca üreticilerin tarımsal faaliyetlerde bulunurken, yeni teknikleri kullanmalarını, hastalık ve 

zararlıları tanımalarını bunlara karşı uygun mücadele zamanını ve yöntemlerini öğrenerek 

kendi arazilerinin danışmanları haline gelmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Bunların 

sonucunda da kalıntı sorununun arazi şartlarında çözülmesi sağlanarak, gerek iç piyasada 

kalıntılı ürün satılmasının önüne geçmek, gerekse yurt dışına giden ürünlerdeki kalıntı 

problemlerini çözmek ve bu sayede tarımsal ürünlerimize karşı olan güveni arttırmak 

hedeflenmiştir. 

 

7. PERMAKÜLTÜR 

Permakültür’ün tanımında "sürdürülebilir yerleşimler tasarlamak"tır denilir. Bu bir 

felsefe ve toprak kullanımı yaklaşımının mikroklima, yıllık ve çok yıllık bitkiler, hayvanlar, 

toprak ve su yönetimi ve insan ihtiyaçlarının birlikte ve bağlantılı olarak içiçe geçtiği üretken 

topluluklar bütünüdür. (Bill Mollison ve Reny Mia Slay, Permakültür’e Giriş) 

Permakültür tasarımının temel amacı; bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı bir 

araya getirerek, bakımı kolay, istikrarlı, kendi kendine yeten bir düzeni “mümkün olan en 

küçük alanda” oluşturmaktır. Kaynak kullanımına bağlı olarak çevremiz ile ilgili daha 

kapsamlı düşünmeyi ve buna yönelik uygulamaları içerir. Bunları yaparken de doğadaki 

örneklerden ilham alır. Permakültürün ana teması ürün yetiştirilen ekolojik alanlar 

tasarlamaktır. 

 

8. AGROFORESTRY (TARIMSAL ORMANCILIK)         

Tarım ürünleri ya da hayvanlarla aynı toprakta ağaç veya benzeri bitkiler yetiştirmeye 

yönelik, tarım ve ormancılık yöntemlerini birleştiren toprak yönetimi teknikleridir. 

 

9. BİYODİNAMİK TARIM 

Ekolojik tarım, insan, çevre ve ekonomik olarak sürdürülebilir tarımsal üretim 

sistemini bütünleştiren bir yaklaşımdır. Sistemin amacı doğal kaynakları korumak, zararlı ve 

hastalıklardan arınmış bitkisel ve hayvansal ürünler  

Bu üretim sisteminde gübre ve pestisit kullanımına büyük sınırlamalar getirilmektedir. 

Ürün eşitlemesi temel kurallardan biri olup, amaç çevreyi korumaktır. Kimyasal kalıntı 

içermeyen kaliteli tarım Ekolojik Tarım ve Hayvancılık ürünü üretmeyi, kimyasal gübre ve 

tarım ilacı kullanımından kaçınan çevreyle dost üretim yöntemini geliştirmeyi ve toprak 

verimliliğini koruyacak üretim tekniklerini kullanmayı amaçlayan bu üretim yöntemi ülkelere 

göre ekolojik, organik, biyolojik, biyodinamik, alternatif, doğal, yenilenebilir ya da 

sürdürülebilir tarım olarak da adlandırılmaktadır. 
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10. DÜŞÜK GİRDİLİ TARIM 

         Düşük girdili tarım sistemleri iç üretim girdilerinin optimal kullanım ve yönetimini 

ararken işletme dışı üretim girdilerini her ne zaman ve nerede pratik ve uygulanabilirse 

minimuma indirmeyi hedefler. Üretim maliyetini düşürmek, su kaynaklarının kirlenmesinden 

kaçınmak, üründe pestisit kalıntısını azaltmak, çiftlik karlılığını kısa ve uzun vadede artırmak 

hedefleri arasındadır. Burada düşük girdiden kasıt bitki beslemeden kaçınmak, ot ve hastalık 

zararlı etmeninden arta kalan ürüne razı olmak anlamında değildir. Hedeflenen; iç girdiyi 

artırırken dış girdiyi en aza indirmektir. 

 

11. ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TEKNİKLERİ 

Çevre dostu üretim tekniklerinde; tarımsal üretimin çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların etkin biçimde kullanımının sağlanması, tüketici 

sağlığı açısından risk taşımayan yeterli ve satış şansı yüksek ürün üretimi, çiftliğin ekonomik 

devamlılığının sağlanması ve kırsal kesimin yaşam kalitesinin arttırılması ile 

sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. 

 

12. İYİ TARIM UYGULAMALARI 

İyi Tarım Uygulamaları denilince; tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına 

zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak yapıldığı, bu üretimin sonucunda elde edilen 

ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırıldığı işlemler zinciri akla gelmelidir.  

 

İYİ TARIM UYGULAMALARININ KAPSADIĞI HUSUSLAR: 

1. Gıda güvenliğine yönelik tedbirler 

2. Çevreyi ve toprağı korumaya yönelik tedbirler 

3. Üreticilerin ve tarım işçilerinin sağlık, güvenlik ve refahına yönelik tedbirler iyi tarım     

            uygulamalarını oluşturur. 

 

13. EUREPGAP NEDİR? 

 EUREP – “Euro Retailer Produce Working Group” 

    Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu  

 GAP     - “Good Agricultural Practices” 

       İyi Tarım Uygulamaları      

 İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,  
 Çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,  
 Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz 

olarak etkilenmediği, 

 Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün 
yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı, anlaşılır. 

 

EUREPGAP sertifikası olan bir ürünün; 

 İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,  
 Çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,  
 Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz 

olarak etkilenmediği, 

 Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün 
yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı, anlaşılır. 
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14. GLOBALGAP NEDİR? 

        7 EYLÜL 2007- Bangkok; EUREP GAP Sekreteryası  8. Yıllık Konferansın’da 

tarımsal üretimde tüm dünyada geçerli olan global bir belgelendirme standardı haline geldiği 

için ismini ve logosunu GLOBALGAP olarak değiştirmiştir. 

 

BU TARIM SİSTEMLERİNİN TOPRAKSIZ TARIM İLE İLİŞKİSİ 

Topraksız tarım: Topraksız tarım; her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin 

eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı 

ortamlarda gerçekleştirilmesidir. Topraksız tarımın amacı; bitkilerin gelişmesini besin 

solüsyonu yardımıyla sağlamak, bitkilerin besin madde ve su gereksinimlerini stres 

oluşturmadan karşılamak ve bunu en ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektir. Topraksız tarım 

aslında örtüaltı (özellikle seralarda) yetiştiricilikte uygulanan ancak son zamanlarda açıkta da 

kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemidir. 
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Özet 

Hem çevre hem de insan sağlığını tehdit eden yoğun ve bilinçsiz kimyasal girdi kullanımı ve doğal 

kaynakların yerine konulmasının mümkün olmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalan kırsal kesimin çevre 

duyarlılığı günümüzde oldukça önem kazanmıştır.  Bu çalışma ile kırsal kesimde organik tarım olgusu, 

uygulamaları ve organik tarım bilincini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada Erzurum kırsalı iki ayrı 

bitkisel üretim grubu (tarla ve bahçe grubu) olarak ayrılmış ve her iki grup için örnek büyüklüğü basit tesadüfî 

örnekleme yöntemi kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Materyal olarak, 10 ilçe ve 30 köyde toplam 352 adet 

(197(tarla)-155(bahçe)) işletme sahibi ile yapılan anket verileri kullanılmıştır.  

Çalışma sonucunda, organik tarım kavramı ve ilgili yaklaşımlar ortaya konularak önerilerde 

bulunulmuştur. Katılımcılardan organik tarım kavramını bilenler %58, bilmeyenler %42 olarak tespit edilmiştir. 

Organik tarımı doğal ve gübresiz tarım şeklinde tanımlayanlar %37,5, organik tarım nasıl yapılır sorusunu 

kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yapılan tarım olarak ifade edenler %47,9 olarak belirlenmiştir. %70’i 

organik tarımın önemli olduğunu belirten çiftçilerin beklentileri, yaygınlaştırılması için tarımsal desteklerin 

gerekli olduğu (%38,8) ve buna ilaveten organik tarımda eğitimin de zorunlu olduğu (%18,8) şeklindedir.  

Anahtar kelimeler: Organik tarım, doğal kaynaklar, çevrebilim, kırsal, bilinç 

THE SENSES OF ORGANIC FARMING IN THE RURAL OF 

ERZURUM PROVINCE 

 
Abstract 

İntensive and unconscious use of chemicals is to human health to the threatening. The environmental 

sensitivity of the countryside is very important nowadays. The purpose of this study is to determine the sensens 

of organic farming practices and consciousness. In this study it is aimed to determine the margins of the 

countryside in city of Erzurum, hence different sample size of two agricultural production groups is calculated 

separately by using simple random sampling technique. The data were collected from 30 villages of 10 districts. 

The data from the survey of number of 352 is evaluated.  

As a result of this study, the consept of organic farming and related approaches were define and proposals have 

been determined. It is concluded that the ones who known about the concept of organic farming was 58%, who 

did not know about the concept of organic farming 42%. It was determined that the ones who define organic 

agriculture as natural and agricultural unfertilized were 37,5%, as agriculture without the use of chemical 

fertilizers and pesticides were %47,9. The 70% of the farmers stated the importance of organic farming. The 38,8 

% of the farmers also said that incentives were required and 18,8% of the farmers stated that training in organic 

farming is necessary.  

Keywords: Organic farming, natural resources, ecology, rural, awareness 

GİRİŞ 

Ekolojik tarım yada  biyolojik tarım gibi terimlerle de anılan organik tarım  toprak, 

su, bitki, hayvan ve doğal kaynakları kullanarak bu kaynakları kirletmeden ve genetik 

kaynaklara müdahale etmeden yapılan kimyasal gübre ve ilaçların hiç kullanılmadığı veya 

izin verilenlerin kullanıldığı kontrollü ve sertifikalandırılmış bitkisel üretim, hayvansal 

üretim, su ürünleri ve ormancılık ürünleri üretimi yöntemidir. Geleneksel tarıma alternatif 

olarak geliştirilen organik tarım ekololojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan 

doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini 

içermektedir (Sarıkaya, 2007).  

Organik tarımın geçmişi 20.yüzyıla dayanmaktadır. Dünyada çevre ve insan sağlığı ile 

ilgili sorunların ortaya ortaya çıkıp tartışılır hale gelmesi ile öncelikle ABD ve bazı Avrupa 

mailto:sibel.kadioglu@gthb.gov.tr
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ülkelerindeki duyarlı çiftçiler üretimlerini kimyasal girdi kullanmaksızın yapmaya ve 

ürünlerini kendi çevrelerinde satmaya başlamışlardır. Bu hareket 1972 yılında çevre dostu 

bazı örgütlerin (Toprak Derneği-İngiltere, Doğa ve Gelişme-Fransa, Biyodinamik Derneği-

İsveç gibi) ortak bir çatı altında toplanarak “Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 

Federasyonu”(IFAOM) nu kurması ile yaygınlaşmaya başlamıştır (IFOAM, 2009). 

Türkiye’de ise organik tarım dış pazarlardan gelen talep üzerine 1985 yılında 

başlamıştır. Türkiye’de 1992 yılında kurulan ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) 

organik tarımın gelişmesinde, yasal alt yapısının hazırlanmasında aktif rol oynamıştır. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde tüketicilerin kendi sağlıklarını ve çevreyi korumaya verdikleri 

önemin giderek artması sonucu organik tarım uygulamaları sadece gelişmiş ülkelerde değil, 

gelişmekte olan ülkelerde de yaygınlaşmaktadır (Demiryürek, 2004). Buna paralel olarak 

özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya kıtalarında organik gıda pazarı 

gelişmektedir. Türkiye gibi ekolojisi organik tarıma uygun gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş 

ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için organik ürün üreticisi ve ihracatçısı 

konumuna gelmektedirler. Ülkemizde organik tarım alanı yaklaşık 661bin hektara ulaşırken 

üretici sayısıda 34 bin kişiye ulaşmıştır. Yine üretim ve ihracat gibi organik tarım ürünlerinin 

ithalatı da yapılmaktadır. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili endişeleri (Pestisit, 

Antibiyotik, Hormonlar, GDO)  geleneksel tarımın çevreye etkileri,  teşvik edici politikalar ve 

mevzuatlar nedeni ile organik üretime ilgi giderek de artmaktadır.  

Bu çalışmada, Erzurum ili kırsalında öncelikle organik tarım kavramını ve kapsamını 

bilimsel olarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. Erzurum kırsalında yaşayan tarım kesiminin 

organik tarım yaklaşımları ve uygulamaları ortaya çıkarılmış ve üreticilerin beklentileri 

dahilinde önerilerde bulunulmuştur.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

MATERYAL 

Çalışma Erzurum’da iki agro-ekolojik bölgede gerçekleştirilmiştir. İki coğrafi bölgede 

toprakları bulunan Erzurum İlinin kuzey kesimi Doğu Karadeniz sınırları içinde kalmaktadır 

(İspir, Oltu, Olur, Tortum ve Uzundere). Geriye kalan %70 gibi önemli bir pay, Doğu 

Anadolu Bölgesi dâhilinde yer alır ki çalışmanın yürütüldüğü güney ilçeler (Horasan, 

Pasinler, Aşkale, Hınıs ve Köprüköy) Doğu Anadolu sınırları içerisindedir.  Çalışmada kuzey 

ve güney agroekolojik bölgeleri olarak ele alınan ekolojik gruplardan kuzeyde bitkisel 

üretimde yoğun olarak tarla bitkileri güneyde ise bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

  Çalışmanın birincil materyalini tarım işletmeleriyle yüz yüze yapılan anketlerle elde 

edilen veriler oluşturmuştur. 10 ilçe ve 30 köyde yapılan toplam 352 adet işletme sahibi ile 

yapılan anket verileri değerlendirilmiştir. Bu verilerin yanı sıra konu ile ilgili çeşitli kişi ve 

kuruluşların kayıtları ve benzer çalışmaların sonuçlarından da yararlanılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada Erzurum kırsalı iki ayrı bitkisel üretim grubu (tarla ve bahçe grubu) olarak 

ayrılmış ve her iki grup için örnek büyüklüğü basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak 

ayrı ayrı hesaplanmıştır (Çiçek ve Erkan,1996). Örnek büyüklüğü çiftçilere ait Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıtlarından alınan arazi varlıklarına bağlı olarak tespit edilmiş 
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olup işletmelerin arazi varlığına bağlı olarak 50 da ile 250 da arası arazi varlığı olan işletmeler 

ele alınmıştır. Örnek büyüklüğü hesaplanırken %90 güven sınırı ve populasyon ortalamasının 

%10’u kadar hata payı ile çalışılmıştır. Belirlenen örnek sayısı, güney grubunda 179 kuzey 

grubunda ise 140 adet anket olarak hesaplanmıştır.  

Yapılacak anket sayısı köydeki her hane bir işletme sayıldığından işletme sayısına orantılı 

olarak tespit edilmiş, anket sayısı iptal edilmesi gerekenler olabileceği de düşünülerek %10 

oranında artırılarak belirlenmiştir. Buna göre güney (tarla bitkileri) grubunda 197 kuzey 

(bahçe bitkileri) grubunda ise 155 adet anket olarak tespit edilmiştir. Toplanan anket verileri 

değerlendirilmiş ve değerlendirmelerde tanımlayıcı istatistikler, çapraz tablolar ve ki-kare 

testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma alanında katılımcıların %56’sı güney (tarla bitkileri) grubunda yer alırken 

%44’ü de kuzey (bahçe bitkileri) grubunda yer almaktadır. Köylerin en yakın yerleşim 

birimine uzaklığı ortalama 15 km olup en yakın %6 ile 5 km en uzak köyde %5,4 ile 55 km 

uzaklıktadır. Arazi varlığı %44,6 ile 100 dönüm olarak ifade edilmiştir. Katılımcıların genel 

olarak %20,2’si 26-35 yaş aralığında olup %60,2’si ilkokul öğrenimlidir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1.Çalışma alanında görüşme yapılan kişilerin bazı demografik özellikleri 

Öğrenim durumu Yaş durumu Arazi durumu (da) 

 

Frekans % 

 

Frekans % 

 

Frekans % 

Okur 72 20,5 17-25 43 12,2 50 87 28,0 

Okur-yazar 7 2,0 26-35 71 20,2 100 157 50,5 

İlk/orta 212 60,2 36-45 68 19,3 150 42 13,5 

Lise 45 12,8 46-55 55 15,6 200 15 4,8 

Y.okul/üni. 9 2,6 56-65 63 17,9 250 10 3,2 

Yok 7 2,0 66+ 52 14,8 

 

 

 Toplam 352 100,0 Toplam 352 100,0   311 100,0 

 

Çalışmada işletme sahipleri arazi büyüklüklerine gore sınıflandırıldığında sahip olunan 

(arazi varlığını kaydettiren 311 kişinin)  en büyük arazi miktarı 50-99 da aralığıdır. Güney 

agroekolojik grupda kitlenin %64’ü kuzey agroekolojijisinde ise %32,8’i bu aralıktaki arazi 

varlığına sahiptir (Şekil 1 ve Şekil 2).  

 

  
Şekil 1. Güney agroekolojisinde işletmelerin 

arazi varlığı miktarları 

Şekil 2. Kuzey agroekolojisinde işletme 

büyüklüğüne göre dağılım 
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Arazi genişliği, işletmecinin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan arazinin tamamını ifade 

için kullanılan bir kavramdır. Yani, çiftçinin sahip olduğu arazi ile kiraladığı veya ortağa 

tuttuğu arazi birlikte düşünülmektedir (Karagölge 1996). Şekil 2’de görüldüğü gibi 

işletmelerin arazi büyüklükleri bahçe grubunda oldukları (kuzey ilçeler) için oldukça 

sınırlıdır, görüşülen işletmelerde arazi büyüklüğü fazla olan işletmelerin sayısı azdır. 

Organik tarım; IFOAM (2009) tarafından toprak, ekosistem ve insan sağlığını 

sürdüren bir üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Sistem, olumsuz etkisi olan girdilerin 

kullanımı yerine; ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yerel koşullara uyum sağlamış 

döngülere dayanır. Organik tarım, çevreye fayda sağlamak, adil ilişkiyi ve tüm ilgili taraflar 

için iyi bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak adına gelenek, yenilikler ve bilimi bir araya 

getirir. 

Organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her 

aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su 

kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvanları koruyarak ve insanların  sağlıklı 

ürünlerle beslenmesini sağlamaktır (Yussefi , 2003; Willer and Klicher, 2011). 

Organik Tarım Kanun ve Yönetmeliği tanımı ile, organik tarım üretimde kimyasal 

girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal 

üretim biçimi şeklinde tanımlanmakta olup Organik Tarım Kanun ve Yönetmelik esaslarına 

göre üretilen bitkisel ve hayvansal tüm ürünleri kapsamaktadır (Anonim, 2010).  

Türkiye’de son beş yıl içerisinde organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı 33.783’e toplam 

organik üretim alanı da 661 hektara ulaşmıştır. Erzurum ilinde 2014 yılında toplam 2.929 

üretici ve 328 hektar organik üretim alanı mevcuttur (Anonim, 2015; Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Türkiye ve Erzurum’da organik tarımın durumu 

 Yıl 

  

Türkiye Erzurum 

Çiftçi sayısı 

Toplam alan 

(ha) 

Üretim 

miktarı (ton) Çiftçi sayısı 

Toplam alan 

(ha) 

Üretim 

miktarı (ton) 

2010 11.179 191785,4 331361,5 560 4824,686 22269,62 

2011 15.642 325445,1 639810,8 660 14322,31 30590,92 

2012 24.406 398897,1 876371,5 1988 22508,17 90611,96 

2013 26.181 558837,6 922623,7 2548 31452,84 126032,2 

2014 33.738 660807,4 1065567,3 2929 32828,33 132317,8 
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(1) Doğal toplama alanları dahildir. 

  

Çizelge 3. Çalışma alanında organik tarım kavramını bilme durumu 

 

Organik Tarım Kavramını Bilenler Organik Tarım Kavramını Bilmeyenler 

Agroecolojik grup Frekans % Frekans % 

1(Güney) 119 60,4 78 39,5 

2(Kuzey) 85 54,8 70 45,1 

Toplam 204 57,9 148 42,0 

 

Genel olarak çalışma alanında, her iki grupta organik tarımın ne olduğunu bilenler 

(%58) ve bilmeyenler (%42) arasında bariz bir fark vardır. Güney agroekolojik grubunda 
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organik tarım kavramını bilenler %60,4 kuzey agroekolojik grubunda ise organik tarım 

kavramını bilenler %54,8 oranındadır, bunda organik tarımın özel ve tüzel kişilerce 

yaygınlaştırılmasının (özellikle bir ekmek fabrikası organik buğday alımında etkin olmuştur) 

etkisinin oldukça fazla olduğu gözlemlenmiştir (Çizelge 3). 

Organik tarım tanımı yöre çiftçisinin algısına bağlı olarak doğal ve gübresiz tarım 

olarak (%37,5) yapılmıştır. Organik tarım nasıl yapılır diye sorulduğunda 191 kişiden cevap 

alınmış tarımın gübre ve ilaç kullanılmaksızın yapılması şeklinde tarif edilmiştir. Bilgiler 

basit ve medyadan duyduklarını kısaca yorumlama şeklindedir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Çalışma alanında organik tarımın tanımı 
Organik tarım nedir? Frekans % 

Kimyasal gübre ve mücadelenin olmadığı tarım 91 47,6 

Doğal tarım 38 19,9 

Gübresiz tarım 13 6,8 

Gübresiz+doğal tarım 44 23,0 

Hormonsuz tarım 5 2,6 

Toplam 191 100,0 

 

Organik tarımı bilme durumları ile öğrenim kategorileri arasında bağlantı yoktur. 

Ancak organik tarımı bilme durumu ile kişilerin yaş grupları arasında bir bağlantı olmakla 

birlikte (Asymp. Sig.=0,050) bağımlılık katsayısı (cc) 0,175 olup zayıf bir bağlantıdır. 

Organik tarımın önemli olduğunu 256 kişiden 179’u önemli bulmuştur. Organik tarımın 

önemli olduğunu düşünen (%69,9) kişilerin öğrenim durumları ile aralarında bağlantı 

olmamasına rağmen yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki olup (Asym. Sig.0,059-cc= 0,255) 

ilişkinin derecesi zayıftır. 

Organik tarımla ilgili çalışmalar yapan kişi ya da kuruluşları bilmediklerini (%76,7) 

bilenlerinde (%23,3) tarım il ve ilçe müdürlüklerini (%73,3) ve araştırma kuruluşlarını 

(%17,8) ve özel şirketleri tanıdıklarını ifade etmişlerdir (Çizelge 5). Organik tarım yeni bir 

konu olmamakla birlikte çiftçilerin bu üretim metodu konusundaki bilgisi sınırlı ve belli bilgi 

kaynaklarına bağlıdır (Akın 2008). Daha önce yapılan benzer çalışmalarda da organik tarım 

konusunda yeterli bilginin olmadığı belirlenmiştir (Karadaş, 2007). Bu konuda eğitim yayım 

çalışmalarının artırılması gerekmektedir. Hedef kitlede organik tarımın önemli olduğu 

(%91,6) ve yaygınlaştırılması için teşviklerin (%38,8) ve teşvikler yanı sıra eğitimin de 

gerekli olduğu (%18,8) ifade edilmiştir. 

 

Çizelge 5. Çiftçilerin tanıdığı organik tarımla uğraşan kurumların tanımı 

Hangi kurumlar organik tarımla uğraşır? Frekans % 

Tarım il ve ilçe müdürlükleri 33 73,3 

Araştırma kuruluşları 8 17,8 

Özel şirketler 4 8,9 

Toplam 45 100,0 
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SONUÇ 

Ülkemizde organik tarım kavramı, organik ürünlerin dış pazarda satış şansı bulmasıyla 

önem kazanmıştır. Günümüzde organik tarım denilince doğaya en az zarar vererek yapılan 

modern tarım anlaşılmaktadır. 1990’lı yıllardan sonraya rastlayan bu dönemde öncelikle 

organik tarımın ve ilkelerinin neler olduğu, yetiştirme teknikleri, organik gübreleme ve 

biyolojik savaş konularındaki teorik bilgiler bilimsel toplantılar ve medya aracılığı ile 

duyurulmaya çalışılmıştır. Ancak organik tarım konusunda pek çok bilinmeyen 

bulunmaktadır. İlimizin organik tarıma yaklaşımını ortaya koyabilmek ve araştırma 

hedeflerinin sağlıklı olarak belirlenmesine katkıda bulunabilmek amacıyla yapılan bu 

çalışmada organik tarım ve önemi konusunda eğitim ve yayım çalışmalarının gerekliliği ve 

doğru bir şekilde yapılmasının önemi ortaya çıkmıştır.  
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TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ YAPILAN BAZI BAHARAT TÜRLERİNDE 

BİYO-ÇEŞİTLİLİK 

 
İsa TELCİ 
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ÖZET 

Türkiye tarımsal potansiyeli nedeniyle, baharat bitkilerinde önemli bir üretim alanına ve ihracat miktarına 

sahiptir. Baharat bitkileri içerisinde kimyon, rezene, kekik, nane, reyhan gibi bitkiler önde gelen türlerdir. Bu 

bitkilerde üretim daha çok yerel popülasyonlarla gerçekleştirilmektedir. Popülasyonlardaki mevcut kimyasal ve 

morfolojik varyasyonu ortaya koyan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu bildiri kapsamında özellikle 

tarafımızdan yürütülen çalışmalarla belirlenen Labiatae ve Umbeliferae familyası türlerine ait morfolojik ve 

kimyasal varyasyonlar özetlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Baharat, varyasyon, morfoloji, kimyasal  

 

 

 

 

YABANİ YENİLEBİLİR MEYVE TÜRLERİ VE ORGANİK TARIMDA 

KULLANILABİLME İMKANI 
 

Sezai ERCİŞLİ 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 25240 Erzurum 

sercisli@gmail.com 

 

ÖZET 

Yabani yenilebilir meyve  türleri ülkemiz florasında yaygın olarak bulunan ve geniş bir form zenginliği 

ile temsil edilen türlerdir. Yabani yenilebilir meyveler içerdikleri çok farklı ve yüksek orandaki biyolojik aktif 

maddeler  (vitaminler, antioksidan maddeler, doymamış yağ asitleri, enzimler, mineraller, proteinler vb.) 

bakımından insan sağlığı bakımından çok büyük önemleri vardır. Ayrıca bu türler kırsalda yaşayan insanlar 

tarafından meyve suyu, konserve, reçel, marmelat, pekmez ve kurutularak ta değerlendirilmektedir. Farklı meyve 

özellikleri (düşük şeker ve su oranları) ve kabuk ve meyve eti yapıları yanında, içerdikleri yüksek fenolik 

maddeler bu türleri hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı kılmakta ve organik tarımda bu türlerin kullanım 

değerini artırmaktadır. İnsan sağlığı bakımından sahip oldukları üstün özellikler nedeniyle, dünyada yabani 

yenilebilir meyve üretimi ve tüketimi giderek büyük boyutlara ulaşmaktadır. Artık dünyada ekonomik düzeyleri 

yüksek olan insanlar bu meyveleri organik olarak pazarlarda bulmak istemektedirler. Bu çalışmada ülkemiz 

florasında bulunan yabani yenilebilir meyve türleri ve bunların organik tarımda kullanılabilme imkanları 

araştırılarak özellikleri ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, ihmal edilen meyveler, bileşim 
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BİNGÖL İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN YAPISI 
 

Recep BURAL
1
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2 

1
Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü-Türkiye 

2
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bingöl-Türkiye 

hakaninci2565@hotmail.com 

  

ÖZET 

Bu araştırma, Bingöl ili köy tavukçuluğunun yapısını incelemek, sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya 

koymak için yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini, Bingöl iline bağlı köylerde üreticilerle yüz yüze yapılan 

anketler aracılığı elde edilen veriler oluşturmuştur. Anket yapılacak olan köyler, örnek populasyonunu temsil 

edecek şekilde, basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. Üreticilere uygulanan anketlerde, üreticilerin 

sosyo-ekonomik durumları, köy tavuğu yetiştirme amaçları, bakım-besleme düzeyi, barınak bilgileri ve üretici 

sorunlarının saptanması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, üreticilerin % 75.7’si erkek, %24.3’ü bayan 

olup, yaş ortalaması 45.2 olarak belirlenmiştir. Hastalıklar daha çok Eylül-Kasım aylarında görülmekte (%40.4) 

ve hastalık görülme oranı %53.2 olarak tespit edilmiştir. Kümes hayvanlarının beslenmesinde konsantre yemin 

hemen hemen hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Beslemede daha çok, artıklar (%91), otlatma (%59) ve dane 

yem (%28.2) kullanılmaktadır. Sonuç olarak, Bingöl ili köy tavukçuluğunun dünyada ve ülkemizde yapılmakta 

olan geleneksel köy tavukçuluğu ile benzerlik gösterdiği söylenilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Bingöl,  köy tavukçuluğu, üretici, yumurta, tavuk eti  

 

 

 

 

ORGANİK TARIMSAL ÜRETİMİN MEKANSAL ANALİZİ 
 

Süleyman KARAMAN, Oya SAV 

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 

skaraman@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye Son yıllarda Türkiye’de toplumun refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte organik tarımsal 

ürünlere olan talep artışı devam etmektedir. Bu doğrultuda organik tarım ürünleri talebinin karşılanması 

açısından organik tarımsal üretimdeki dönemsel değişimlerin mekansal açıdan incelenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye organik tarımsal üretimi, il bazında gelişim ve yoğunlaşma açısından istatistiki olarak 

2003-2014 döneminde mekansal açıdan incelenmektedir. Bu amaçla çalışmada haritalar, kutu diyagramları, 

Moran I istatistikleri kullanılmaktadır. Çalışmada, organik bitkisel tarım istatistikleri yardımı ile il düzeyinde 

üretim alanı ve toplam üretim için haritalama yapılarak yoğunlaşmalar ortaya konulmaktadır. Türkiye’de organik 

bitkisel üretim, alan olarak en fazla İzmir, Kastamonu, Mersin ve Van illerinde yer almaktadır. Moran I 

istatistiği, Türkiye’de 2014 yılı için organik bitkisel üretim alanında kümelenme olmadığını rassal bir dağılım 

yaşandığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: 
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ÇAYDA FLORÜR DÜZEYI VE ÖNEMI: GENEL DEĞERLENDIRME 
 

Nazmi ORUÇ 

Emekli Öğretim Üyesi   

nazmioruc1937@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye’de sudan sonra en fazla tüketilen çayın florür düzeyinin irdelenmesidir. Kalp, kanser ve diş 

sağlığı üzerine olumlu etkisi yanında yurt dışında koyu siyah çayın aşırı  tüketiminin diş ve iskelet florozuna 

neden olduğu vakalar kaydedilmiştir. Dünya Sağlık Örgütüne göre  izin verilen günlük florür  miktarı çocuklar 

için 2 mg, yetişkinler için ise 4 mg’dır. Demleme süresi ve su sertliğinin araştırılmasında daha uygun bulunan 

yumuşak su ile 80 C’de 20 dakikalık kaynatma sonunda deme geçen florür değerleri mg/L  olarak Çaykur-

Kamelya:98, Rize–Turist:53 ve Lipton-Ceylon:83  bulunmuştur. Kayseri’de yapılan araştırmada 10gr çayın 400 

ml suda 20 dakika demlenmesi sonucunda 0.64 to 3.55mg/L arasında florürün  ekstraksiyona geçtiği ve yoğun 

koyu çay içilmesinin diş florozuna neden olabileceği belirtilerek yiyecek ve içeceklerde florür düzeylerinin 
açıkça yazılması önerilmiştir. Çaykur’dan alınan yedi farklı özellikte 84 adet siyah çay örneğinde deme geçen  

florür düzeyine işleme tekniklerinin etkili olmadığı, yüksek alanlara ait  florür düzeylerinin daha az olduğu, 

Mayıs hasadında ve toz çay örneklerinde ise  daha fazla florürün çaya geçtiği belirtilmiştir. İzmir’de farklı yaşta 

ve sosyal gruptan oluşan 50 şahıs üzerinde siyah çay tüketilmesinin florür ve iz elementlerin sağlığa etkisi, 

maruziyet ve risk analizi araştırılmasında florür ve alüminyum düzeylerinin poşet çaylarda paket çaylara kıyasla 

daha yüksek olduğu, ancak çaylardaki florür ve aluminyum düzeylerinin kayda değer bir florozis veya 

Alzheimer’a neden olamayacakları kaydedilmiştir. Çaylık sahalarımızda, toprak, yaş çay, işlenmiş çay ve dem 

örneklerinde standart yöntemlerle  florür düzeylerinin belirlenmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çay, Florür, Türkiye 

 

 

 

 

ÇİLEKTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)’NA KARŞI 

BOMBUS ARILARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE* 
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Kemal BENLİOĞLU
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  Yunus KORKOM
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1
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü,AYDIN 

seherbenlioglu@yahoo.com 

 

ÖZET 

Çalışma, bileşik çatılı yüksek tünelde yetiştirilen çileklerde (Festival) biofungisitlerin (Trichoderma harzianum 

Rifai Irk KRL-AGZ, Bacillus subtilis QST713 ırkı), püskürttme ve bombus arıları (Bombus terrestris) ile dağıtma 

şeklinde uygulanarak Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea Pers.)’na karşı etkinliklerini belirlemek amacıyla ele 

alınmıştır. Denemeler, Aydın ili Sultanhisar ilçesinde üç üretim sezonunda (2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014) 

üretici tarlasında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Karşılaştırma amacıyla 

üretici koşullarında uygulanan klasik ilaçlama programı ve bir fungisit uygulaması (fenhexamide) da ayrı karakter 

olarak alınmıştır. Değerlendirmeler her  üretim sezonu boyunca hastalıklı meyve sayımları ve meyve sayımlarının 

sonlandırıldığı tarihe kadar alınan pazarlanabilir çilek verimleri belirlenerek yapılmıştır. 

2011-2012 üretim sezonunda yapılan değerlendirmelerde Kurşuni Küf Hastalığı oldukça düşük oranda 

görülmüş ve en yüksek hastalıklı meyve sayısı üretici koşullarında yapılan ilaçlama parsellerinde saptanmıştır. Bu 

sezonda pazarlanabilir meyve verimi en yüksek bombus arıları ile uygulanan Trichoderma preparatından (3179 kg/da) 

elde edilmiştir. 2012-2013 sezonunda ise en az hastalıklı meyve fenhexamide, üretici koşulları ve bombus arıları ile 

uygulanan Trichoderma preparatı parsellerinde görülmüştür. Bu sezonda meyve verimi açısından uygulamalar 

arasında istatistiki olarak farklılık saptanmamış ancak en yüksek verim 2781 kg/da ile fenhexamide uygulamasından 

elde edilmiştir. 2013-2014 üretim sezonunda ise en az hastalıklı meyve bombus arısı yardımıyla Trichoderma 

preparatının dağıtıldığı, etrafı arı tülü ile kapatılmamış tünelde elde edilirken, en yüksek verim üretici koşullarından 

elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Botrytis cinerea, Bombus arısı, Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, çilek   
*TÜBİTAK, 110R009 no’lu projenin bir bölümüdür. 
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KONVANSİYONEL VE ORGANİK ÇAYLARIN HARMAN VE 

NEVİLERE BAĞLI OLARAK KALİTE PARAMETRELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Ayşenur MÜEZZİNOĞLU Ahmet Levent İNANÇ 

KSÜ Müh. Mim. Fak. Gıda Müh. Böl. Kahramanmaraş,  

linanc@ksu.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışmada konvansiyonel ve organik çay çeşitlerinin üç harman, her harmana ait altı nevide mineral 

madde, selüloz, toplam polifenol içerikleri değerlendirilmiştir. Hasat edilmiş ve işlenmiş organik çaylar organik 

tarım bölgesi olarak bilinen Hemşin bölgesinden temin edilmiştir, konvansiyonel çay çeşidi ise konvansiyonel 

çay üretimi yapan çay fabrikasından temin edilmiştir. Her iki çay çeşidine ait çay harmanları birinci sürgün 

çayların ilk on gün, ikinci on gün ve üçüncü on günlük periyotlarda ve günlük olarak alınan numunelerin kendi 

içinde harman yapılmasıyla elde edilmiştir. Çay çeşitlerine ait çay nevileri üretim teknolojisine bağlı olarak 

ortaya çıkan farklı kalite ve parçacık büyüklüğüne sahip çaylardan elde edilmiştir. Çay çeşitlerinin polifenol 

miktarı konvansiyonel çayda, selüloz miktarı da organik çayda daha yüksek bulunmuştur. Genel olarak 

konvansiyonel ve organik çay çeşidinde de çay kalitesi üzerinde olumlu etkisi olan kalite parametreleri birinci 

harmandan üçüncü harmana doğru azalma göstermiştir. Her iki çay çeşidinde de 1. ve 2.nevi çayların diğer çay 

nevilerine göre daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Organik çayların Cu, K, Ca, Mn ve Mg içeriği, 

konvansiyonel çayların ise Fe, Zn ve Na içeriği daha yüksek bulunmuştur. Genel olarak harman ve neviye bağlı 

olarak mineral bakımından doğrusal bir ilişki tespit edilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: organik siyah çay, konveksiyonel siyah çay, mineral madde, polifenolik madde, selüloz 
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ÖZET 

Bu çalışmada, çilekte sorun olan toprak kaynaklı hastalıklar ve çilek verimine solarizayon ile organik 

madde (karasu, solucan gübresi, çeltik kavuzu, brokoli, bakla, kükürt) ilavesinin birlikte uygulanmasının etkileri 

araştırılmıştır. Çalışma Aydın ili Sultanhisar ilçesinde üretici arazisinde 2011-1012 ve 2012-2013 sezonunda 

yürütülmüştür. Bu amaçla 6 x 10 m büyüklüğünde parseller oluşturulmuştur. Çalışmalar Tesadüf Blokları 

Deneme Desenine göre 8 karakter 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her bir tekerrür arasında 1 m emniyet şeridi 

bırakılmıştır. Buna göre çalışma; (1) solarizasyon , (2) solarizasyon + kükürt (50 kg /da), (3) solarizasyon + 

karasu (2000 kg/da), (4) solarizasyon + solucan gübresi (1000 kg/da), (5) solarizasyon + çeltik kavuzu (300 

kg/da), (6) solarizasyon + brokoli, (7) solarizasyon + bakla ve (8) Kontrol uygulamalarından oluşmuştur. 

Deneme alanında solarizasyon + organik madde uygulamalarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

solarizasyon + karasu, solarizasyon + çeltik kavuzu, solarizasyon + kükürt en iyi sonucu vermiştir. İlk yıl sezon 

sonunda yapılan değerlendirmede en fazla kaybın %95 ile kontrolde olduğu görülmektedir. Bunu %77,5 ile 

1SBa, %69,2 ile 1SBr, %63,3 ile 1S uygulamaları izlemiştir. İkinci yıl sezon sonunda yapılan değerlendirmede 

ise çöken bitki oranları %47,5 ile kontrolde en yüksek olurken, 2SKa uygulamasında %9,2 ile en düşük 

olmuştur. An az bitki kaybı olan parsel ise %26,7 ile 1SÇ olmuştur. Bu alanlarda çöken bitkilerde en fazla izole 

edilen etmen M. phaseolina olmuş, bunu F. oxysporum, R. solani, Cylndrocarpon spp. izlemiştir. Ayrıca çilek 

alanlarında dünyada ilk kez Botryodiplodia theobrama?nin varlığı saptanmıştır. Verim açısından 

değerlendirildiğinde bütün uygulamalar kontrole göre verim artışı sağlamıştır. 
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TATLI SU KAYNAKLARINA KARIŞAN SUNİ GÜBRELERİN 

KURBAĞA LARVALARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 
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ÖZET  

Bu çalışmada; pek çoğumuzun görev ve faydalarını bilmediğimiz fakat doğa ve insan için birçok sebepten 

büyük önem taşıyan amfibilerin (kurbağaların) sağlığı üzerinde, dünya çapında oldukça yaygın kullanıma sahip zirai 

gübrelerin meydana getirdiği zararlı etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Yapılan su analizlerinden sağlanan sonuçlara göre nitrat ve sülfat açısından 1 kirli, 1 temiz bölge seçildi. 

Sonrasında deneyler için bu bölgelerin her birinden en az 4-5 yumurta kümesi toplandı. Yumurtalar: devamlı 

havalandırılan kuluçka kaplarında, sıcaklığı 20-21°C’de sabitlenen, doğal ışık periyodu uygulanan ortamlarda tutuldu. 

Yumurtadan çıkan larvalar 25. gelişim aşamasına ulaştığında, sağlıklı ve eş büyüklükte olanlar seçilerek deneyler 

başlatıldı. İki populasyonun larvaları da 42. gelişim aşamasına dek aynı şekilde 0, 5, 10, 15, 20 ve 25 mg/l gübreye 

maruz bırakıldı. Tüm konsantrasyonlar 5’er kez tekrarlandı ve her tekrarda 6’şar larva, böylece her konsantrasyon için 

toplam 30 larva kullanıldı. Deney çözeltileri haftada bir yeniden hazırlanıp değiştirildi. Larvalar deney süresince 

haşlanmış marulla beslendi. Anormallik ve ölümler her gün kontrol edilip kaydedildi.  

Yaptığımız çalışmalar zirai gübrelerin kronik konsantrasyonlarının (5-25 mg/L) beslenmede, büyüme-

gelişmede azalma, başkalaşım süresinde uzama, yüzmede yavaşlama ve dengesizlik, tepkilerde gecikme, ödem, 

pigment kaybı, nodüller, kuyrukta çarpılma, kamburluk, arka bacak eklemlerinde sakatlık, felç gibi anormallikler ve 

belli oranlarda ölümlere sebep olduğunu, bu anormallik ve ölümlerin genellikle temiz bölge populasyonunda daha 

yüksek oranda görüldüğünü göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kurbağa larvaları, suni gübreler, kronik konsantrasyonlar, zararlı etkiler 

 

 

 

BALIK YEMİNE ORGANİK PİGMENT MADDESİ (KIRMIZI BİBER) 

İLAVESİNİN ALABALIĞIN (Oncorhynchus mykiss W.,1792) BÜYÜME 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ticari yemlere farklı oranlarda organik kırmızı biber (% 0 kontrol (K), % 5, 10, 20 toz biber (T1, T2, T3) ve % 

5, 10, 20 organik salçalık biber unu (S1, S2, S3)) ilave edilmiş ve gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın büyüme 

performansına ve et pigmentasyonuna etkisi incelenmiştir. Deneme, 7 muamele ve 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme 

planına göre düzenlenmiştir. Her bir tanka ortalama 146,17± 0,52 g ağırlığında 10 adet balık stoklanmış ve dokuz hafta süre ile 

beslenmiştir. Deneme sonunda en yüksek bireysel canlı ağırlık 225,90± 25,71 g ile salçalık biber unu içeren %10 S2 grubunda 

görülmüş, en düşük bireysel canlı ağırlık ise 185,53±9,05 g ile toz biber ilaveli % 20 T3 grubunda belirlenmiştir. AA ve SBO 

üzerine yemdeki kırmızı biber oranının etkisinin incelendiği istatistiksel analizlerde, %10 S2 ile % 20 T3 - %20 S3 gruplar arasında 

fark önemli bulunmuştur (P<0.05). Yem Değerlendirme Değeri (YDD) üzerine yemdeki biber oranının etkisi incelendiğinde, en iyi 

yem değerlendirme değeri 1,11 ile toz biber içeren %10 T2 ve salçalık biber unu %10 S2 içeren gruplarda, en kötü yem 

değerlendirme değeri 1,69 ile salçalık biber unu %20 S3 grubunda gözlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerde YDD bakımından 

gruplar arasındaki fark önemli bulunmamıştır. Gruplar arasında et renginin fiziksel değerlendirmesi L*, a*, b* CIE (1976) olarak 

yapılmıştır. Buradaki kırmızı renk değerlerinden olan a+ değeri; en yüksek 6,03±1,36 ile (%10) T2 grubunda, b+ değeri en yüksek 

9,20±2,26 ile (%10) T2 grubunda ve L değeri en düşük 24,00±3,30 (%10) T2 grubundan elde edilmiştir. Yapılan istatistiki 

analizlerde kontrol (% 0) K grubu ile toz biber (%10 T2) grubu arasında istatistiki açıdan önemli farklılık bulunmuştur (P<0.05). 

Balık etlerinin görsel ve kolorimetrik renk değerleri incelendiğinde Roche Renk Kartı (RCC) ile saptanan görsel renk değerleri 

denemenin 15’inci gününde ortalama olarak en düşük 20,66±1,15 ile (%0) kontrol grubunda, en yüksek 26,00±1,00 ile %10 toz 

biber (T2) grubunda değişim gösterirken, deneme sonunda 60?ci günde de benzer durum gözlenmiştir. Deneme süresince %10 toz 

biber ilaveli grubun periyotlar arasındaki değerler istatistiki olarak farklı çıkmıştır (P<0.05). Gruplar arasında % 10 toz biber (T2) ve 

%10 salçalık biber (S2) unu diğer gruplarla karşılaştırıldığında fark önemli (P<0.05) bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), büyüme, et rengi, L,a,b,  Roche Renk Kartı (RCC) 
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ÖZET 

Son yıllarda insanların doğal ve sağlıklı ürünlerle beslenme konusunda bilinçlenmesi bu ürünlerin üretiminin 

artırılması yönünde yoğun çalışmaların yapılmasına ve fonksiyonel ürünlerin üretimine ilginin artmasına neden 

olmuştur.  Bu bağlamda üzerinde durulan besin maddelerinden birisi de konjuge linoleik asittir (KLA). KLA esansiyel 

bir omega-6 yağ asidi olan linoleik asidin (C18:2, cis-9, cis-12) pozisyonel ve yapısal izomer grupları için kullanılan 

bir terimdir. Cis-9, trans-11 oktadekadienoik asit, biyolojik olarak en aktif izomerdir. KLA, başlıca kaynağı 

ruminantlardan elde edilen süt ve et ürünleridir. 

Konjüge linoliek asit (9-cis,11-trans) biyoaktif süt yağı komponenti olup esas olarak ruminantların sütlerinde 

oluşur. Bu nedenle süt ve süt ürünleri fonksiyonel ürün olarak değerlendirilir. KLA in kanser, kalp-damar hastalıkları, 

kemik mineralizasyonu ve obezite gibi birçok hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu belirlenmiştir. Sütteki KLA 

miktarı birincil olarak hayvanın beslenme rejimine göre değişkenlik göstermektedir. Süt verimi, yağ verimi, laktasyon 

dönemi, hayvanın yaşı süt KLA miktarı ile çok az ilişkilidir. Farklı sürülerde KLA miktarı, başlıca beslenme rejimine 

bağlı olarak 8 kat artabilmektedir. Merada otlatma KLA miktarını artırmaktadır Özellikle taze mera otları KLA 

miktarını 2,5 kat artırırken otların olgunlaşması ile bu fark azalmaktadır. Rasyonun manipülasyonu da süt KLA miktarı 

üzerinde etkili olmaktadır. Geleneksel TMR lerdeki ot miktarından ziyade, çoklu yemleme rejimlerinde rasyon kuru 

maddesinde ot oranının yükselmesi süt KLA miktarındaki artış üzerinde çok daha fazla etkilidir. 

Bu derlemede KLA in insan beslenmesindeki önemi ve ruminant sütlerinde KLA miktarının değişimi üzerine 

etkili olan faktörler irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Konjüge Linoleik Asit, organik süt, ruminant. 
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ÖZET 

Organik süt sığırcılığında rasyonun organik yem maddelerinden dengeli ve süt verimini maksimize 

etmekten ziyade yüksek kaliteli süt üretecek şekilde oluşmuş olması prensiptir. Rasyonun veya yem 

maddelerinin verimi özellikle artıracak veya rumen fonksiyonunu modifiye edecek şekilde düzenlenmemiş 

olması gerekir. Organik standartlara göre kuru madde tüketiminin en az %60 ı’nın kaba yemden oluşması 

elzemdir. Yüksek genetik kapasiteli süt sığırlarının sağlıklı olarak yaşam güçlerini sürdürebilmeleri için oldukça 

yüksek standartta besleme amenajmanı ve kaba yem kalitesine ihtiyaç vardır. Konvensiyonel süt sığırcılığına 

göre daha yüksek oranda kaba yemle besleme prensibi, kaba yem kalitesinin organik süt sığırcılığında daha fazla 

önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yıl boyu kaba yem kaynaklarının tedariki çiftçiler için 

önemlidir. Ancak çoğu zaman kaba yem miktarı sağlanmaya çalışılırken kullanılan kaba yemlerin kalitesi 

dengeli bir rasyon için yeterli olmayabilir. Özellikle kaba yemin enerji içeriğinin yetersizliği üreme performansı 

ve süt veriminde düşmeye neden olurken protein yetersizliği de rasyonun kuru madde tüketimini azaltır. 

Rasyonun %100 kaba yemden oluşması da erken ilkbaharda rasyonda protein eksikliğine, ikinci biçim ve erken 

biçim baklagillerde de rasyonda aşırı protein miktarı üreme sorunlarına neden olabilir. 

Bu derlemede rasyonun kaba yem oranı ve kaba yemin kalitesinin organik süt sığırcılığında verimliliğe ve 

rumen metabolizmasına etkileri anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: kaba yem, kalite,  organik süt sığırcılığı, süt verimi, üreme performansı. 
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ÖZET 

Doğada bulunan pek çok tıbbi ve aromatik bitkiden çeşitli farmakolojik etkileri nedeniyle yüzyıllardır 

tıbbi amaçlarla ve baharat olarak yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. Bu bitkiler içerdikleri biyoaktif 

bileşenleri sayesinde antimikrobiyal, antioksidan, antilipidemik, antifungal, antivirütik, sindirim sistemini uyarıcı 

vb. özelliklere sahip olup performans, yemden yararlanma ve yaşama gücünü iyileştirici etkilere sahiptir. 

Aromatik bitkiler insan ve hayvanlar tarafından tüketildiğinde sağlık açısından sakınca taşımayan, kimyasal yapı 

bakımından güvenli katkı maddeleri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bitkilerin ve ekstraktlarının kanatlı 

hayvan beslemede kullanımı ile ilgili çalışmalar,  2006 yılında antibiyotiklerin hayvan beslemede katkı maddesi 

olarak kullanımının yasaklanmasıyla hız kazanmıştır.  

Bu bitkiler içerdikleri bileşiklerin güçlü antimikrobiyal özelliklerinden dolayı, patojenlerin 

kolonizasyonunu önleyerek, kanatlıların sağlık ve verimliliği için gerekli olan normal bağırsak mikroflora 

stabilizasyonunu sağlamaktadırlar. Tıbbi ve aromatik bitkiler gıdaların raf ömrünün artırılmasına da olanak 

sağlamaktadır. Bu bitkilerin, antibiyotiklere alternatif doğal ve güvenilir katkı maddeleri olarak kanatlı 

beslemede kullanımı ile ilgili çalışmalar son yıllarda yoğunlaşmıştır.  

Bu makalede kanatlı beslemede kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler ve etkileri konularına değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, etlik piliç, yumurtacı  
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ÖZET 

Bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelede uzun yıllardan beri kimyasal ilaç kullanımı ön plandadır. 

Dünyada tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı ülke veya bölgelerde kimyasalların aşırı kullanımı insan ve 

çevre sağlığını tehdit ettiği çok sayıda bilimsel araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Doğanın ve çevrenin gün 

geçtikçe kirlenmesi insanlığın ve doğanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike haline gelmektedir. Hastalık 

ve zararlılara karşı entegre mücadele yaklaşımının benimsenmesine ilave olarak organik üretimin yaygınlaşmaya 

başlaması, ilaçlı mücadeleye alternatif yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanımını gerekli kılmaktadır. 

Mikroorganizmaları kullanarak bitki hastalık ve zararlılarını bastıran biyolojik mücadele yöntemi kimyasal 

kullanımına güçlü bir alternatif sunmaktadır. 

Mikrobiyal biyolojik mücadele etmenlerinin (fungus, bakteri ve virus) kovandan çiçeklere taşınmasında, 

arıların (bal arıları, Bombus arıları ve yaban arıları) taşıma yeteneğinin kullanılması entomovektör teknolojisi 

olarak bilinmektedir. Bu teknoloji ile bitki zararlısı böcekler ve bitki patojenlerine karşı çevreye zararsız 

mücadele yapılmakta ve bitkilerde tozlaşmanın da artırılmasıyla verim ve ürün kalitesinde artış olmaktadır. 

Bu çalışmada, bitki hastalıkları ve zararlı böceklerin biyolojik mücadelesinde entomovektör teknolojisinin 

kullanıldığı çalışmaların sonuçları özetlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, entomovektör teknolojisinin Türkiye’deki 

uygulaması olan BICOPOLL projesi hakkında da bilgi verilmiştir. BICOPOLL, CORE Organic II başlıklı 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programınca desteklenen bir ERA-NET projesidir. TAGEM, Sanal Ortak Fon 

modeliyle destek vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Entomovektör, arı, biyolojik mücadele 
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ÖZET 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü1 Çay 

sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler, pazara birçok yeni çay ürününün çıkmasına neden olmuştur. Bunlar 

arasında organik çay önemli bir yere sahiptir. Organik çay; yetiştiriciliğinde kimyasal ilaç ve kimyasal gübre 

kullanılmayan, üretimi esnasında organik yapısını bozacak herhangi bir işleme tabi tutulmayan, hiçbir surette 

sentetik katkı maddesi içermeyen çay olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığı, ekolojik denge ve çay sektörünün 

geleceği açısından organik çay üretiminin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye?de çay 

sektörü diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında nispeten yeni bir faaliyet görünümünde olmasına rağmen, 

ülkemiz önemli üretici ülkeler arasında yer almakta ve üretim miktarı açısından Çin, Hindistan, Kenya ve Sri 

Lanka?dan sonra beşinci sırada yer almaktadır. Çay üreticisi ülkelerde, mevsimsel sıcaklık değişimleri 

yaşanmadığından yıl boyu çay üretimi yapılmaktadır. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde ise düşük sıcaklıklar 

nedeniyle çay alanlarında yaklaşık 6 ay hasat yapılmamakta, kış aylarında ise çay bahçelerinin üzerine kar 

yağması Türk çayına önemli bir özellik kazandırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ülkemizde çay bahçelerinde 

kimyasal ilaçla mücadele yapmaya gerek duyulmamaktadır. Bu da bölgenin ve özellikle Rize İlinin yüksek 

organik çay yetiştirilme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu makalede, Rize ilinde son yıllarda 

yapılmaya başlanan organik çay yetiştiriciliğinin mevcut durumu, gelişme imkanları ve geleceği ile ilgili 

yaklaşımlar ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çay, Organik Tarım, Rize 
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ÖZET 

Doğu Karadeniz Bölgesi ülkemizde Organik Tarımın gelişme potansiyeline sahip olan bölgelerimizden 

biridir. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin illerini kapsayan bu bölgemizde en önemli ürünler 

Çay (760.515 da alanda 1.260.000 ton) ve Fındık (4.228.450 ocakta 152.612 ton) ön plana çıkmıştır. Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde 2014 yılı verilerine göre 2.692 üretici tarafından 5.324,66 ha alanda 14.765,2 ton üretim 

yapılırken; geçiş ürünü olarak ise 10.434 üretici tarafından 6.530,83 ha alanda 31.253,85 ton olarak 

yapılmaktadır. Bölgede Çay 2.328,73 tonu organik olmak üzere geçiş ürünü ile birlikte toplamda 28.987,65 ton 

üretilirken; Fındıkta ise 4.292,04 tonu organik olmak üzere geçiş ürünü ile birlikte toplam 6.761,73 ton üretim 

yapılmaktadır. Bu ürünlerin her ikisi de meyve üretimi içerisinde yer almakta olup, bu ürünler dışında elma, 

armut, kivi, kiraz, erik, ceviz, mandarin, dut, incir, portakal, üzüm, trabzonhurması, ayva, maviyemiş, kayısı, 

çilek, kızılcık, zeytin, şeftali, nar, yenidünya, böğürtlen, gibi meyve türlerinde de organik üretim bölgede 

mevcuttur. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki meyvelerin organik üretim potansiyeli ortaya 

konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Organik Tarım, Meyvecilik    
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Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul. 

 

ÖZET 

Çay, Ülkemizin ve Karadeniz Bölgesinin en önemli stratejik bitkisi olup, Çay (Camelliasinensis), 

çaygiller (Theaceae) familyasından nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi üretmekte 

kullanılan bir tarım bitkisidir. Yağışın bol ve iklimin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine rağmen dünyada 

çay üretiminin ekonomik olarak yapıldığı yerler sınırlıdır. Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya ve 

Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler 

ve Türkiye ile birlikte 30’a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye çay 

tarım alanlarının genişliği bakımından üretici ülkeler arasında 6. sırada, Kuru çay üretimi bakımından üretici 

ülkeler arasında 5. sırada,Yıllık kişi başına tüketim bakımından dünya ülkeleri arasında 4. sırada yer almaktadır. 

Karadeniz Bölgesi’nde kimyasal gübre kullanımına bağlı olarak meydana gelen sorunlara çözüm olarak 2011 

yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomüherndislik Bölümü ve Yeditepe Sağlık Hizmetleri 

A.Ş. olarak bölgeden alınan toprak ve bitkilerin analizleri neticesine göre bölge topraklarının % 64,97 ünün 

kuvvetli asit olduğu, % 81.11 inin organik maddece zengin, % 94 ünün azot, %93 oranında potasyum ve de %72 

oranında fosfor yeterli olduğu belirlenmiştir. Yıllarca tarımsal faaliyetlerde yoğun bir şekilde kullanılan girdiler, 

bir dönem yüksek verim oluşumu ve gelir artışı sağlarken, uzun süreçte kullanıma bağlı olarak toprak yapısı ve 

biyoçeşitliliğin yok edilmesine bağlı olarak birim alandaki girdi miktarı artmasına rağmen verimde ve kalitedeki 

azalma üreticilerin çay üretimini sürdürülebilir olarak yerine getiremediği noktaya taşımıştır. Bu çalışma ile, 

ülkemizde sadece Karadeniz bölgesinde yetişen ve Karadeniz bölgesinin stratejik ürünü olan çay bitkisinin verim 

ve kalite parametrelerinin inceleyerek çayda organik gübrelemenin Çay bitkisinin verim ve kalite unsurları 

üzerine etkisi araştırılmıştır.  

Bu amaçla çay bitkisinin sonbahar durgun dönemde organik toprak düzenleyici gübre bitki taç 

izdüşümüne düşürülerek toprağa, ilkbaharda sürgün gelişim döneminin başlarında her sürgün öncesi organik 

mikrobiyal gübre ile bitki yüzeyinden püskürtme yöntemiyle bitkiye uygulanmıştır. Mikrobiyal organik gübre ile 

canlı organizmalar biyo-gübre işlevi görmekte ve birincil besinlerin konuk bitkiye aktarılmasını sağlayarak 

büyümeyi desteklemektedir.2014-2015 yılında da sürdürülen organik gübreleme projesi kapsamında 

araştırmadan elde edilen sonuçlara göre organik toprak düzenleyicisi olan LİFEPOWER ile bitki izdüşümüne 

düşürerek durgun dönemde bitkinin beslenmesini ve iklim koşullarına dayanıklılığını artırmak ve de ilkbaharda 

bitki yüzeyine püskürtme yöntemiyle uygulanan LİFEBAC NP mikrobiyal gübre uygulamasının Kontrol’e göre 

verim artışını sağladığı görüldüğü ve kalite parametrelerinin daha yüksek olduğu yapılan analiz ve gözlemler 

neticesinde belirlenmiştir. Rize ilinin Hemşin, Çamlıhemşin, Ardeşen, Çayeli (Senoz Vadisi), İkizdere, 

Kalkandere, Pazar ilçeleri ve ilçelerine bağlı köylerin birçok üreticisine ulaşılarak uygulamalar yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek köy ilan edilen Çayeli ilçesine bağlı Yeşiltepe 

Köyünde mikrobiyal organik gübre uygulamasında elde edilen sonuçların Kontrol uygulamasına göre ilk 

sürgünde ,%14, %23, %48, %57 ve %72 verim artışı sağlanırken; ikinci sürgünde ise %17, %29, %45, %52, 

%65 oranlarında verim artışı sağlanmıştır. Verim artışının yanı sıra bitki sürgünlerinde ve çay yapraklarının 

renginin daha koyu ve yaprak boyutunun daha iri olduğu gözlenmiştir.  

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87aygiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m
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YÜKSEK RAKIMDA YETİŞTİRİLEN BILDIRCINLARINDA 

KULUÇKALIK YUMURTA AĞIRLIĞI VE KULUÇKANIN SON 

DÖNEMİNDE OKSİJEN EKLENMESİNİN KULUÇKA SONUÇLARI 

VE BESİ PERFORMANSINA ETKİLERİ 
 

Bünyamin SÖĞÜT
1
*, Hakan İNCI

1
, Aydın DAŞ

1
,  

Turgay ŞENGÜL
1
, Gökçe ÖZDEMIR

2
, Mehmet Reşit TAYSI

1
 

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

bunyaminsogut@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu araştırma, farklı kuluçkalık yumurta ağırlığı ve inkubasyonun 16-17. günlerinde O2 eklemesinin 

Japon bıldırcınlarının kuluçka sonuçları ve besi performansına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada, toplam 800 adet bıldırcın yumurtası kullanılmıştır. Yumurtalar 1?i kontrol ve diğeri muamele 

(oksijen ilavesi yapılan) olarak 2 ana gruba ayrılmıştır. Yumurtalar her 2 gruba da 4 farklı aralıkta yumurta 

ağırlığı (10.0-10.9, 11.0-11.9, 12.0-12.9 ve 13.0-13.9 g) olacak şekilde dağıtılmıştır. Çıkış ünitesi içerisine 16. 

günden itibaren çıkış tamamlanıncaya kadar % 25 düzeyinde O2 verilmştir. Deneme sonunda; kuluçkalık 

yumurta ağırlığının çıkış ağırlığı, 6. hafta canlı ağırlığı ve karkas ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunurken, O2 

eklenmesi karkas özelliklerini önemli ölçüde etkilememiştir. Diğer taraftan, O2 eklenmesinin çıkış gücünü 

pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir. Sonuç olarak, yüksek rakımda (1150 m) kuluçka çıkış gücünü artırmak için 

O2 ilavesinin yararlı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, oksijen ilavesi, kuluçkalık yumurta ağırlığı, kuluçka sonuçları, besi performansı. 

 

 

 

 

ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE 

TUTUMLAR (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) 
 

Ersin KARAKAYA
1
, Hakan İNCİ

2
, Ahmet Yusuf ŞENGÜL

2
  

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

karakayaersin@hotmail.com 

 

ÖZET 

Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla 

yayılmaktadır. Özellikle sağlıklı beslenme ve güvenilir gıda temini gibi konularda kaygı duyan tüketiciler 

organik ürünlere karşı olumlu bir tutum sergilemektedir. Bu çalışma, Diyarbakır il merkezindeki tüketicilerin 

organik ürünlere yönelik tutumlarını ve organik ürünleri tercih etmelerinde etkili olan faktörleri belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Araştırma materyali olarak, Diyarbakır ili kent merkezinde seçilmiş haneler ile yapılan anket 

çalışmasından derlenen yatay kesit verileri kullanılmıştır. Ayrıca benzer konulardaki ulusal ve uluslararası 

çalışmalar, kitaplar, dergiler vb. diğer yayınlardan da yararlanılmıştır. Araştırmanın örnek seçiminde Ana Kitle 

Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfi Olasılık Örnekleme dikkate alınmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre bireylerin %54.5?i organik ürün tüketirken, %45.5?inin organik ürün tüketmediği 

belirlenmiştir. Organik ürün tükettiğini ifade eden bireylerin %43.4?ü yaş sebze-meyve ürün grubunu tüketirken, 

bunu sırasıyla süt ve süt ürünleri (%23.1), organik et (%18.1), yumurta (%8.6) ve balın (%6.5) izlediği 

saptanmıştır. Bu araştırmanın, tüketicilerin organik ürünlerle ilgili tutumlarının ortaya konması ve organik ürün 

tüketme tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 

araştırmanın, gerek politika yapımcılarına gerekse organik tarım firmalarına katkıda bulunması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, organik tarım, tüketim tercihleri, tüketici 
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TÜRKİYE ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNE GENEL BAKIŞ 
 

Şadiye GÖZLEKÇİ
1       

 Nilda ERSOY
2
 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

sgozlekci@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve 

sertifikalı tarımsal üretim sistemidir. Günümüzde organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, son yıllarda 

gelişmekte olan ülkelerde de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu durum büyük ölçüde, tüketiciler arasında sağlıklı gıda 

tüketimi ve çevreyi korumaya yönelik verilen önemin giderek artmasının bir sonucudur. Organik tarım açısından 

çok elverişli ekolojik şartlara ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ülkemizin dünya organik ürün ve gıda 

pazarındaki payı düşüktür. Dünyada organik tarım yapılan alan bakımından önde gelen ülkeler arasında 

Avustralya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri ilk üç sırada iken, ülkemiz ancak 15. sırada ve daha alt 

sıralarda yer almaktadır. Meyvecilik tarımın uzun vadeli yatırım ve iyi bir planlama gerektiren koludur. Bununla 

birlikte organik meyve yetiştiriciliği konvansiyonel yetiştiriciliğe göre belirli uygulamaları gerekli kılar. 

Ülkemizdeki organik meyve üretimi incelendiğinde; toplam üretim miktarı 2014 yılı itibariyle 567.681,27 ton 

olarak belirlenmiştir. Meyve türleri içerisinde ise, en fazla üretim başta zeytin türünde olup, bunu sırasıyla incir, 

elma ve üzüm meyve türleri izlemektedir. Bu derleme makalede; Türkiye? deki organik meyve yetiştiriciliğinin 

mevcut durumu, bu yetiştiriciliğin olumlu ve olumsuzlukları yanında Türkiye?de organik olarak yetiştiriciliği 

yapılan meyve türlerinin iller bazında üretim miktarları tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Meyve, Türkiye 
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2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Van 

umutbulut65@hotmail.com 

 

ÖZET 

Dünyada organik tarım yaklaşık olarak 80 milyon ha alanı kapsamakta olup, organik tarım yapılan başlıca 

ülkeler Arjantin,İspanya, Çin, ABD, Avustralya, İngiltere ve Almanya’dır. Türkiye’de özellikle son yıllarda 

organik tarım ilerlemekte ve üretim miktarı artmaktadır. Türkiye’de organik tarımda önde gelen illerin 

bazıları,Van, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Muğla, Adanave Ağrı’dır. Van bu iller içinde 6 339 çiftçi sayısı, 78 

205 ha üretim alanı ve 195 396 ton üretim miktarıyla ilk sıralarda yer almaktadır. Van ilinde organik 

tarımözellikleErciş, Gevaş, Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde yapılmaktadır. Tarım İl Müdürlüğü 2014 verilerine 

göre organik tarımda yetiştirilen başlıca ürünler sırasıyla, yonca 104017 ton, buğday 53677 ton, korunga 25732 

ton, arpa 2 653 ton, mercimek 1 290 ton, elma 334 ton, kavun 297 ton, ceviz265 ton ve domates 261 ton’dur. 

Organik tarımın Van ilinde yoğun bir şekilde yapılmasının başlıca nedenleri; organik tarım için uygun alanların 

bulunması, yerleşim yerlerinden uzak alanların bulunması ,hayvancılığa bağlı olarak yem bitkileri 

yetiştiriciliğinin fazla olması vetarımsal destek verilmesidir.Van ilinde organik tarımın ülke ortalamasına göre 

yüksek olması iyi olmakla beraber bunun nedenleri iyi irdelenmeleridir. Özellikle verilen tarımsal desteklerin 

kontrollerinin tam olarak yapılmamasının organik tarımın yüksek olmasında bir etken olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Van, Organik Tarım, Bitkisel üretim 
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ERZURUM İLİ ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM POTANSİYELİ 
 

Canan KAYA
1
,
 

Fırat  SEFAOĞLU
1 

1
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzurum 

canan.kaya@gthb.gov.tr 

 

ÖZET 

Ekilebilir tarım alanları her geçen gün azalırken, artan nüfusun beslenme ihtiyaçları yüksek verimli, 

hastalık ve zararlılardan arındırılmış tarım ürünleri ile sağlanabilmektedir. Ancak günümüzde verimlilik, hastalık 

ve zararlılara karşı kullanılan kimyasal ilaçlar ve gübreler tüm canlılar açısından artan bir endişe kaynağı olmaya 

başlamıştır.  Bu nedenle özellikle son yıllarda organik yada alternatif üretim sistemleriyle üretilen ürünlere ilgi 

artmaya başlamıştır.  

Yaklaşık 361 bin ha’lık tarım alanına sahip olan Erzurum ilimiz birbirinden farklılık arz eden 3 tarım 

havzasını (Çoruh-Karasu Aras-Van Gölü havzaları) içermektedir. Erzurum il sınırları içersinde iklim, bitki 

örtüsü, yağış rejimi, toprak yapısı gibi özellikleri ile birbirinden farklılık arz eden bu üç havza ilin ürün deseninin 

çeşitliliğini sağlamaktadır. Geniş ürün yelpazesine rağmen kimyasal gübre ve ilaç kullanımının asgari düzeyde 

olması hatta bazı bölgelerde hiç olmaması organik tarım açısından avantaj sunmaktadır. 

 Organik üretim metodu Erzurum ilimizde 2002 yılında elma üretimiyle başlamış ve günümüzde başta 

yonca, korunga, buğday ve çayır olmak üzere bitkisel ürün sayısı 31’e yükselmiştir.   İlimizde yem bitkileri 

ekilişlerinin tarla bitkilerine oranı yaklaşık % 36 olmakla birlikte, bu durumun organik hayvansal üretim ve 

organik arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine ilave katkı sağlayacağı söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Erzurum, havza, organik tarım, bitkisel üretim 

 

 

 

 

İNSANSIZ HAVA ARACI (UAV) İLE TARIM ALANLARINDAKİ 

VERİM DURUMUNUN HIZLI TAKİP SİSTEMİ 
 

Ekin Ulaş KARAATA, Zafer BEŞTAŞ, Ertuğrul AKSOY, Gökhan ÖZSOY 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, BURSA 

ekinulas@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

Birçok alanda uygulama fırsatı bulunan uzaktan algılama teknikleri günümüz teknolojisi ve altyapısı kullanılarak doğru metotlarla 

doğaya ilişkin yapılan gözlemlerde yüksek doğruluk seviyesinde bilgiler üretilmesine yardımcı olmaktadır. Yerküre gözlemi, tele kayıt veya 
daha çok uzaktan algılama olarak adlandırılan ve çok hızlı gelişen yeni bir teknoloji olan uzaktan algılama, yer yüzeyinin uzaktan 

gözlenmesini sağlayan araçlar yardımıyla yer yüzeyine ait bilgi elde edilmesinde insanlar için çok değerli ve vazgeçilmez bir araç haline 
gelmiştir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan algılama tekniklerinde de önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup bu konuda çalışma yapan 

araştırıcı ve uygulayıcılar için çeşitli alternatifler ortaya çıkmıştır. Yeni alternatifler ile önceki dönemlerde elde etmesi, işlemesi ve 
kullanması göreceli olarak daha zor, teknik bilgi ve beceriye dayalı ve maliyetli olan çalışma materyali elde etme kısmı da önemli ölçüde 

kolaylaşmış, çok daha kolay, hızlı ve ekonomik yöntemler, çalışmaların doğruluğunda herhangi bir değişime gitmeden ve hatta doğruluğu 

artan miktarlarda veri elde etmeyi mümkün hale getirmiştir. Uzaktan algılama ve sayısal uydu görüntüleri son yıllarda yer yüzeyinin 
gözlenmesinde, araştırılmasında ve analizinde olduğu kadar ürün alan ve verim tahminlerinde de kullanılan en yaygın ve vazgeçilmez 

teknolojidir. 

Uzun yıllar boyunca uzaktan algılanmış veriler balon, uçurtma, uçaklar ve nihayetinde uydu teknolojileri kullanılarak elde 

edilmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber insansız uçuş araçları da uzaktan algılamada veri sağlayıcı platform olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Ancak bu teknoloji daha çok yeni olduğundan halen gelişim sürecindedir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle büyük çiftliklerde 

yetiştirilen ürünlerde görülebilecek beslenme sorunları, su ihtiyacı/kuraklık ve bitki hastalıklarına erken müdahale aşamasında potansiyel 
verim kayıplarını önlemede kullanılmaktadır. 

Bu araçların hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelerek istenilen bölgede atmosferik engelleyici koşullardan uydu görüntülerine 

oranla daha az etkilenerek kullanılabilmesi, ekonomik olarak bakım ve kullanım maliyetlerinin ucuz olması kullanım avantajlarından 
bazılarıdır. Organik tarım alanlarında yersel ölçümlerin sonuçlarıyla birlikte kullanıldığında uygun tarım alanlarının belirlenmesi, mevcut 

vejetasyona ait hızlı ve güncel bilgi üretilebilmesi, hastalık ve zararlıların yayılımlarının takip edilebilmesi mümkün olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, NDVI, UAV, insansız hava araçları. 
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ÖZET 

Değişik çevre koşullarına uyum sağlayabilen, düşük kaliteli ve ucuz kaba yemleri değerlendirebilen 

manda, çeki gücünün yanında et, süt ve deri gibi çeşitli verimleriyle de yüzyıllardır insanların yararlandığı bir tür 

olmuştur. Manda sütü, yağ ve kuru madde açısından oldukça zengin olup, protein içeriği bakımından sığır ve 

keçi sütüne göre daha iyidir. Benzer şekilde manda sütü yapısında bulunan laktoferrin proteininin antibakteriyal 

etkisi nedeniyle daha az bakteri içermektedir. Ayrıca, manda eti, sığır ve domuz etine göre daha fazla doymuş 

yağ içermekte olup, etinin fazla yağlı olmaması ve mermerleşme yapmaması nedeniyle de özellikle sucuk 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Çevre şartlarına kolay adapte olabilen manda, tüberküloz, şap ve diğer 

hastalıklara karşı sığırdan daha dayanıklıdır. Manda, beslenme konusunda seçici olmayıp, mera ve orman altı 

otlaklardan iyi yararlanmakta, göl, gölet, bataklık ve dere kenarlarında bulunan otları kolayca 

değerlendirmektedir. Diğer türler tarafından değerlendirilemeyen selülozca zengin yemlerden daha iyi 

yararlanması nedeniyle de manda yetiştiriciliği mera ıslahı açısından da büyük önem taşımaktadır. Diğer 

taraftan, sazlık alanlarda otlamak suretiyle bitki örtüsünün yenilenmesi ve diğer yabani hayvanların yaşam 

alanlarının korunmasına da büyük katkı sağlamaktadırlar. Nitekim, son yıllarda tekrar önem kazanmaya başlayan 

manda yetiştiriciliği, zor koşullara olan adaptasyon yetenekleri ile et ve süt gibi ürünlerinin zengin besin madde 

içerikleri dikkate alındığında Türkiye için organik üretim açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu 

derlemede organik hayvancılıkta alternatif bir üretim modeli olarak manda yetiştiriciliğinin rolü 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Manda, organik üretim, manda sütü, manda eti  
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ÖZET 

Organik koyun yetiştiriciliğine, organik tarımın, “çevre, üretim kaynağı (bitki, hayvan) ve insan arasında 

dengeyi bozmadan sürdürülmesi hedeflenen üretim sistemi” tanımı üzerinden bakacak olursak, ülkemizdeki 

hayvansal üretim içerisinde dönüşümü en kolay üretim alanlarının başında olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye sahip olduğu koyun varlığı ve ekstansif yapıda otlatmaya dayalı üretim yapısı nedeniyle organik 

koyun yetiştiriciliği için uygun bir ülke olmasına karşın organik hayvancılığı yapılan çiftlik hayvanları arasında 

koyunun sayısal değer açısından kanatlı ve büyükbaş hayvanlarda görülen artışın oldukça gerisinde kalmıştır. 

Türkiye’de organik üretimi yapılan koyun sayısının toplam koyun varlığı içerisindeki payı (%0.13) dikkate 

alındığında,  organik üretimi yapılan koyun varlığının yeteri düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; koyun, yetiştirme şekli bakımından organik hayvancılık için gereken kuralların kolaylıkla 

uygulanabileceği bir türdür. Bununla birlikte organik koyun ürünlerinin üretim maliyeti ile konvansiyonel koyun 

ürünlerinin üretim maliyeti arasında fazla bir fiyat farkı bulunmamaktadır. Ülkemizde sıklıkla yaşadığımız 

kırmızı et üretimi ve fiyatı üzerinde yapılan spekülasyonlar dikkate alındığında, bu sorunun çözümü olarak 

özellikle küçükbaş hayvan etine talep oluşturulması ve bunun organik ürün olarak üretilip teşvik edilmesi faydalı 

olacaktır.  Dolayısıyla, ülkemizde organik koyun yetiştiriciliğinin arttırılabilmesi ve organik koyun ürünlerinin 

tanıtımına yönelik girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Organik hayvancılık, koyun yetiştiriciliği 
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ÖZET 

İnsan beslenmesinin temelini bitkisel ve hayvansal gıdalar oluşturur. Yaklaşık son 100 yıldır dünya nüfusunda 

görülen baş döndürücü artış beraberinde gıda yetersizliği sorununu da gündeme taşımıştır. Yeşil Devrim ile birlikte 

dünyanın birçok yerinde yapay gübre ve tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımında çok hızlı artışlar olmuştur. Bugün 

yapılan tarımsal üretimde görülen verimliliğin günümüz nüfusunun iki katı bir nüfusu beslemesi söz konusudur. Ne 

var ki, verim artışına odaklı gübre ve ilaç kullanımında görülen ve usulüne uygun olarak yapılmayan uygulamalar çok 

sayıda sağlık ve çevre sorununu da beraberinde getirmiştir. Ekolojik denge dünyanın birçok yerinde hızlı bir şekilde 

bozulmaya başlamıştır.  Daha da önemlisi, insan ve hayvan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu olumsuz 

gelişmelere paralel olarak toplumların bilinç seviyelerinin artması başta doğal dengeyi korumak olmak üzere sağlıklı 

beslenme ve sağlıklı yaşama kaygısını da dünya gündeminin öncelikli konularının ilk sıralarına taşımıştır. Sonuç 

olarak, günümüzde güvenle tüketilebilecek gıdalara sertifikasyonlu üretim ile ulaşılabileceği olgusu üreticiler arasında 

kısmen de olsa bir farkındalık yaratmıştır.  Bu bilinç henüz tüketici tabanına tam olarak inememiştir. 

Bu bağlamda, KKTC’de organik tarım çalışmalarının eskiye dayanmasına rağmen sertifikalı üretime son 10 

yılda geçilebilmiştir. Öncelikle adaya organik üretimi teşvik adına önemli katkılar sağlayan Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı-Gelecek İçin Projeler (UNDP-PFF) Kurumu Avrupa Birliği müktesebatının yanında organik 

tarımın da ada üreticilerine ve tüketicilerine tanıtıştırılmasında önemli eğitim ve aktiviteler yürütmüştür. Yapılan bu 

çalışmalara katılan gönüllü üretici ve tüketiciler organize edilerek Organik Tarım ve Yaşam Derneği (ORYAD) 

faaliyete geçirilmiştir. 

UNDP-PFF ve ORYAD’ın ortak çalışmaları neticesinde 10 üretici ile başlayan organik tarım serüveni 

popülaritesini hızla artırarak üretici sayısını 85 çıkarmıştır. Organik tarım girdilerinin iyi hesap edilememesi, organik 

ürünlerin pazarlamasındaki dar boğazlar ve tüketiciden yeterli talebin gelmemesi organik ürün yetiştiren üretici 

sayısının 17’ye düşmesine neden olmuştur.  Ancak, KKTC’de çevre sorunlarına olan duyarlılığın göreceli olarak fazla 

olması ve tüketici alışkanlığında görülen pozitif eğilim adada organik ürün üretimi ve tüketimi açısından önemli ve 

ümit vardır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, sağlık, ekoloji, K.K.T.C.  
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ÖZET 

Geleneksel sebze yetiştiriciliğinde olduğu gibi organik sebze yetiştiriciliğinde de başarılı bir üretim için 

uygun nitelikli çeşit seçimi ve kaliteli fide kullanımı oldukça önemlidir. Kaliteli fide ile üretime başlanılması 

üretim aşamasında karşılaşılabilecek stres, hastalık ve zararlılar gibi birçok problemin önlenmesi açısından önem 

arz etmektedir. Fide ile üretimin zorunlu olduğu ya da bazı avantajlarından dolayı tercih edildiği durumlarda 

organik tarımda kullanılan fidelerin de organik koşullara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Dünyada 

organik olarak üretilen sebzelere olan talep arttıkça organik fideye olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Ancak 

günümüzde özelikle ülkemizde organik fide üretimi konusunda faaliyet gösteren çok az sayıda özel fide kuruluşu 

vardır. Bunun başlıca nedenleri organik fide üretiminin diğer fidelerden ayrı olarak özel seralarda üretilme 

zorunluluğu ve organik fidelere olan talebin henüz istenilen seviyede olmamasıdır. Bu çalışmada serada organik 

sebze fidesi üretiminde kullanılan tohum, ortamlar, gübreler, yetiştirme kapları, üretim metotları ve fide bakımı 

hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, Organik fide, Sera, Sebze fidesi 
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YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN TÜRKİYE ORGANİK TARIMINDAKİ 

PAYI 
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ÖZET 

Nohut (Cicer arietinum L.), mercimek (Lens culinaris Medic.), fasulye (Phaseolus vulgaris L.), bakla 

(Vicia faba L.), bezelye (Pisum sativum L.) ve börülce [Vigna unguilata (L.) Walp.]' yi içine alan yemeklik 

baklagiller insan beslenmesi açısından yüksek protein içeriklerinden dolayı önemlidirler. İnsan beslenmesiyle 

birlikte hayvan beslenmesi açısından da ayrı bir yere sahiptirler. Bunun yanında toprak verimliliğinin 

arttırılması, toprağın biyolojik ve fiziksel yapısının iyileştirilmesi yönünden de ekim nöbetinde yemeklik 

baklagillerin ayrı bir önemi vardır.  

Bu derlemede Türkiye'de 2004 - 2014 yılları arasında yemeklik baklagillerin toplam organik tarım üretim 

değerleri içindeki üretim alanı (ha) ve üretimi (ton) incelenmiştir. 2004 yıllında Türkiye' de toplam üretim alanı 

162 192.74 ha ve üretim 278 725.90 ton iken bunun 17 938.60 tonunu yemeklik baklagiller karşılamıştır. 2014 

yılında ise 302 315. 73 ha alandan 1 065 567.32 ton ürün elde edilirken bunun 14 199.98 tonu yemeklik 

baklagillerden elde edilmiştir. Bununla birlikte 2014 yılı verilerine göre en fazla organik üretimi yapılan 

yemeklik baklagil 9314. 47 ton ile mercimek olmuştur. Mercimeği sırasıyla nohut (3 399.24 ton) ve fasulye 

(855. 63 ton) izlemiştir. En fazla organik yemeklik baklagil üretiminin yapıldığı illerin başında da Şanlıurfa, 

Ağrı ve Muş gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, organik tarım, yemeklik baklagiller 
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ÖZET 

Etçi ve yumurtacı damızlıkların performansı, genetik seleksiyonla birlikte kuluçka teknolojileri ve bakım ve 

beslemede uygulanan yeni yöntemlerle yükselmiştir. Hemen hemen tamamı ithal edilen bu ebeveynlerden maksimum 

düzeyde yararlanmak için kuluçka faaliyetleri daha da önemli hale gelmiştir. Bunun sağlamasında katkısı olan faktörlerden 

biri de etkili dezenfektan maddelerle uygun dezenfeksiyon programlarının uygulanmasıdır. 

Yumurtlama öncesinde ve sonrasında yumurta üzerinde çeşitli enfeksiyöz organizmalar kolonize olmaktadır. 

Yumurta ilk yumurtlandığı anda kabuk üzerindeki bakteri sayısı 300 ile 500 arasında değişim gösterirken yumurtlamadan 

sonraki bir saat içerisinde 20.000’ den 30.000’e kadar hızla artabilmektedir. Yumurta kabuğunda yerleşmiş mikrop florasının; 

gram pozitif bakterileri (Aeromonas, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas) ve gram negatif bakterileri (Salmonella 

Enteritidis) tarafından oluşturulduğu saptanmıştır. Bakteriyel bulaşmanın kuluçka performansı üzerine olumsuz etkilerini 

azaltmak için yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilmeden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir. 

Dezenfeksiyon işlemi sırasında formaldehit, oksitlendirilmiş su, dörtlü amonyum bileşikleri, sodyum hidroksit, 

fenoller, antibiotik flumisol, hidrojen peroksit, timsen ve polyhexamethylenebiguanide hidroklorür içeren kimyasallar 

kullanılmaktadır. 

Çoğu dezenfektanın embriyo gelişimini etkilemeden Salmonella spp ve diğer mikroorganizmaların kontrolünde 

yardımcı olduğu ortaya konulmuştur. Fakat birçok kimyasalın (örneğin formaldehit ve polyhexamethylenebiguanide 

hidroklorürün PHMB) zararlı etkilerinden dolayı mevcut uygulamalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir. 

İnsan sağlığı, çevresel kaygılar ve tüketicilerin kalıntısız gıda talepleri; daha düşük risk içeren alternatif kontrol 

metotlarının değerlendirilmesi doğrultusundadır. Mikrobiyal bulaşmayı kontrol etmek ve sentetik pestisitlere olan bağımlılığı 

azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için son yıllarda alternatif doğal ürünlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar 

artmıştır. 

 Bu çalışmada kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonunda kimyasallara alternatif, doğal ürünlerin kullanımı ile ilgili 

çalışmaların sonuçları özetlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuluçkalık yumurta, dezenfeksiyon, doğal ürünler, alternatif metotlar 

mailto:huseyincanci@akdeniz.edu.tr


             DOĞU KARADENİZ II. ORGANİK TARIM KONGRESİ (6-9 Ekim 2015, PAZAR/ RİZE) 
 

685 

 

RİZE İLİNDE TARIMSAL GİRDİLERDEN KAYNAKLANAN 

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ORGANİK TARIM SİSTEMİ 
 

Yusuf ŞAVŞATLI
1
    Fatih SEYİS

1
    Mustafa AKBULUT

2
 

1
Recep Tayyip Erdoğan Ünv.. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.  

Tarla Bitkileri Bölümü, Pazar/Rize 
2
Recep Tayyip Erdoğan Ünv.. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.  

Bahçe Bitkileri Bölümü, Pazar/Rize 

yusuf.savsatli@erdogan.edu.tr 

ÖZET 

Rize İlinde, İklim ve toprak özelliklerinin elverişliliği ve sanayi ile entegrasyonunun sağlanmış olmasından 

dolayı ağırlıklı olarak çay (Camellia sinensis (L.) Kuntz) tarımı yapılmaktadır. Rize için başka bir alternatifi olmayan 

çay bitkisi, düz arazilerin oldukça sınırlı olması nedeniyle engebeli arazilerde teraslama yapılmak suretiyle işlemeye 

uygun hale getirilen alanlar üzerinde yetiştirilmektedir. Rize üreticisi açısından vazgeçilmez bir ürün olan çayda 

özellikle kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan bir takım sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Üreticilerin 

kimyasal gübre kullanımındaki eğilimi ve uygulamada yapılan bir takım hatalar beraberinde toprak yapısının 

bozulması, toprak faunasının zarar görmesi ve çevre kirliliği gibi bir takım sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Yoğun 

kimyasal gübre kullanımı, yüksek eğime sahip çaylık arazilerde yağışlarla birlikte özellikle nitrat iyonlarının 

yıkanması ve istenmeyen kaynaklara taşınması ile önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bölge illeri içinde Rize 

özellikle sahip olduğu yüksek çay üretim potansiyeli nedeniyle organik çay tarımında oldukça önemli bir il 

konumundadır. Mücadele gerektiren bir hastalığı ve zararlısı olmadığından çayda herhangi bir bitki koruma ürünü 

tavsiyesinde de bulunulmamaktadır. Oysa, sadece kimyasal gübre yerine uygun organik gübrelerin kullanılması ile 

sorunların kalıcı çözümünde çayda organik tarım sisteminin başarıyla uygulanması mümkündür. Ancak üreticilerin 

kimyasal girdi kullanımındaki alışkanlıklarından vazgeçmesi noktasında bir dirençle karşılaşılabileceği 

düşünüldüğünde, bu uzun süreçte basamak olarak İyi Tarım Uygulamaları (İTU)’nın öncelikle değerlendirilmesi, 

organik tarıma geçişte bir ivme kazandırması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, kimyasal girdiler, çay 
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ÖZET 

Bu projenin amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üzüm yetiştiriciliğinde bitki besleme ile hastalık ve 

zararlılara karşı organik tarımın uygun gördüğü preparatları kullanarak organik üzüm yetiştiriciliğinde verim ve 

kalite üzerine veri tabanı oluşturmaktır. 

Araştırma, Gaziantep/Nizip ilçesinde bulunan, çiftçi bağında 2010-2015 yılları arasında, çardak terbiye 

sistemi ile kordon şekli verilen ve 2.5 x 2.5 m aralıklarla dikilmiş Horoz Karası üzüm çeşidi bağında 

yürütülmüştür. Çalışmada çiftlik gübresi, yeşil gübre, bitki artıkları ve hastalık ve zararlılara karşı organik tarım 

şartlarına uygun mücadele gerçekleştirilmiştir. Her parselden ayrı ayrı toprak alınmış ve analiz yapılmıştır. 

Bağda külleme hastalığı ve salkım güvesine karşı mücadele yapılmıştır. Uygulama alanlarında dekara verim, 

dane ağırlığı, SÇKM ve serbest asitlik değerlerine bakılmıştır. Verim yönünden yıllar itibariyle yapılan analiz 

sonucunda istatistiksel olarak fark çıkmamakla birlikte, yeşil gübre uygulanan alandan ortalama 3,300 kg/da 

alınmıştır.  

Sonuç olarak yeşil gübre, çiftlik gübresi, bitki artıkları uygulaması, organik olarak yetiştirilen üzüm 

fiyatının yüksek olması, diğer uygulamalara göre ön plana çıkarmıştır. Organik üzüm yetiştiriciliği konusunda 

farklı besleme ve mücadele materyali ile farklı yöntemler alternatif olarak araştırma konusu yapılarak 

çalışmalara devam edilmelidir. Özellikle organik ürünün talep ve fiyat durumunu belirleyecek araştırma 

çalışmaları yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Organik üzüm yetiştiriciliği, yeşil gübre, verim 
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AYDIN İLİ TARIM ALANLARINDAN İZOLE EDİLEN Trichoderma 

spp.’nin PAMUKTA ÇÖKERTENE (Rhizoctonia solani Kühn.) 

ETKİSİNİN İN- VİTRO ve İN- VİVO KOŞULLARDA SAPTANMASI 
 

Yunus KORKOM, Çiğdem KÖROĞLU, Ayhan YILDIZ  

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü AYDIN 

yunus.korkom@adu.edu.tr 
 

ÖZET  

Bu çalışma Trichoderma spp.’nin pamuk tarımında çıkış öncesi ve çıkış sonrası çökertene neden olan 

Rhizoctonia solani izolatlarına karşı etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada pamuktan 

izole edilmiş Rhizoctonia solani ve Aydın ili ve ilçelerinden alınan toprak örnekleri ve bazı yabancı otlardan 

izole edilen Trichoderma izolatları kullanılmıştır. Saksı çalışmalarında kullanılacak Trichoderma spp. ikili kültür 

denemelerinde elde edilen veriler sonucunda belirlenmiştir. Seçilen etkili izolatlar saksı denemelerinde 

kullanılmış ve çalışmalar 24 ºC ve 12 saat aydınlık/12 saat karanlığa ayarlı İklim odasında yürütülmüştür. R. 

solani (AG4) izolatı Patates Dekstroz Agar (PDA)’da 7 gün 24 ºC geliştirildikten sonra petrinin kenar 

kısımlarından alınan 4 mm’lik 3-5 disk önceden hazırlanmış kum kültüründe (115g kum, 35g mısır unu, 20ml 

patates suyu içeren ve gün aşırı 121 ºC’de 1 saat sterilize edilmiş) geliştirilen inokulum steril harç bulunan 

yetiştirme ortamına %2 oranında inokule edilmiştir. 21 gün inkubasyona bırakılmıştır. Trichoderma spp. ise 

tohum kaplama ve toprağa inokulum karıştırma şeklinde uygulanmıştır. İnokulasyondan sonra hem Trichoderma 

spp.’nin fide çıkışına etkisi, hem de çıkış öncesi çökerten kaydedilmiştir. İkili kültür sonuçlarına göre tüm 

izolatların hiperparazitik etki göstererek R. solani hiflerinde geliştikleri çıkış yapan fidelerin gelişimi 30 gün 

boyunca takip edilmiş ve 0-4 skalasına göre değerlendirilmiştir. Trichoderma spp.’nin uygulamalarında fide 

çıkışları kontrole göre daha iyi olduğu görülmüştür. Rhizoctonia solani ve Trichoderma spp.’nin toprağa inokule 

edildikten bir hafta sonra pamuk tohumu ekilerek yürütülen çalışmada da olumlu sonuçlar alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, çökerten, biyolojik mücadele 

 

 

 

ÇİLEKTE Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid İLE BİYOLOJİK 

MÜCADELE 
 

Luman Barış VARDAR
1
       Ayhan YILDIZ

1
 

1
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü, AYDIN 

ayhanyildiztr@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma bazı biyolojik preparatların çilekte Macrophomina phaseolina ‘nın neden olduğu hastalık 

şiddetine ve çilek bitkisinin gelişimine olan etkilerini değerlendirmek amacıyla iki aşamalı olarak ele alınmıştır. 

Uygulamaların doğrudan bitki gelişimi ve M. phaseolina’nın çilekte neden olduğu hastalık üzerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla çilekten izole edilmiş ve virulensi yüksek M. phaseolina 50 sklerot/g toprak 

olacak şekilde çilek fidelerinin (cv. Festival) dikileceği toprağa homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Preparatlar 

daldırma yöntemi ile fidelere uygulanmıştır. Preparatların dozları uygulama dozları dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Buna göre Bionem (Pseudomonas fluorescens) 1L/200L, ROA (Arthrobacter spp) 750ml/1da, 

Neemazal (Azadirachta indica) 300ml/100L, Serenade (Bacillus subtilis) 1,5L/100L, Actinovate (Streptomyces 

lydicus) 3g/1m
2
, T-22 (Trichoderma harzianum) 60g/100L, ERS (Glomus spp.) 250 g/500 fide şeklindedir. 

Fideler dikim öncesi ve 8 hafta sonra ağırlık artışı alınarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca M. phaseolina uygulanan 

bitkiler çalışma süresince takip edilmiş ve 0-2 skalasına göre hastalık şiddeti bakımından değerlendirilmeye 

alınmıştır. Ağırlık artışı bakımından Bitki gelişimine en etkili preparat %102,69 ile T-22 (T. harzianum) 

olmuştur. M. phaseolina ile enfekteli uygulamalarda ise ağırlık artışı bakımından en etkili preparat %21,96 artış 

ile Actinovate (S. lydicus) olmuştur. Hastalık şiddeti bakımından alınan sonucalar bitki gelişimi ile ilgili 

çalışmada alınan sonuçlar ile paralellik göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: kömür çürüklüğü, Pseudomonas, Arthrobacter, Azadirachta, Bacillus, Streptomyces, 

Trichoderma 
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ORGANİK VE ORGANİK OLMAYAN TARIM SİSTEMLERİNDE 

YETİŞTİRİLEN BİTKİSEL ÜRÜNLERİN NİTRAT İÇERİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

İnci TOLAY
1)

     Şule ORMAN
1)        

Mustafa KAPLAN
1)

 

1)
 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070, Kampüs, Antalya 

incitolay@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre gibi kimyasalların olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı 

üzerindeki zararları artarak kendini göstermeye başlamıştır. Bu bağlamda başlıca azot iyonlarından olan nitrat 

(NO3
-
) kirliliği ve bitkisel ürünlerdeki birikimi tarımda geçmişten günümüze toprak, su, bitki ilişki zinciri 

içerisinde çevre ve insan sağlığı için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuraklık, yetersiz ışık, bitki 

türü, bitki dokusunun zarar görmesi, azotlu gübrenin fazla kullanımı gibi faktörler bitkilerde nitrat birikimini 

arttırır. Nitrat alımı metabolik ihtiyaçtan fazla olduğunda pek çok bitkide kök ve toprak üstü kısımlarında nitrat 

birikimi artar. Nitrat memelilerde nitrite indirgenerek zehirlenmelere neden olabileceği gibi aynı zamanda 

nitrosamin türevlerine dönüşerek kanserojenik riskler doğurabilmektedir.  

Ülkemizde ve dünyada tarımda nitrat kirliliği ve birikimi konusundaki çalışmalar genellikle 

konvansiyonel tarımsal üretim alanlarındaki toprak, su ve bitkilerde sörvey çalışması veya değişik bitki 

türlerinde azotlu gübre çeşidi, uygulama dozu, metodu, zamanı gibi faktörlere göre nitrat değişiminin incelendiği 

çalışmalardır. Organik ve organik olmayan tarımsal üretim sistemlerinde yetiştirilen bitkisel ürünlerdeki nitrat 

içeriklerinin güncel bilgiler ve bulgular ışığında karşılaştırıldığı derleme çalışmalarına rastlanılamamıştır. Bu 

nedenle bu derleme çalışmasında bu konudaki dünyada ve ülkemizdeki sonuçlar geçmişten günümüze 

literatürlerin ışığında değerlendirilerek sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, bitkisel ürün, nitrat birikimi 

 

 

 

GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİDİNDE NANOFİBER BARİYER YAPRAK 

GÜBRESİ UYGULAMASININ   VERİM VE KALİTE ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
 

Ebru SAKAR
1
, Barış ÜNALAN

1
, Gültekin ÖZDEMİR

2
,  Bekir Erol AK

1
, Akgül TAŞ 
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Hakan YILDIRIM
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Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  
2
Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

ebru.sakar09@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Gemlik zeytin çeşidinde yapraktan yapılan Nanofiber Bariyer yaprak gübresi 

uygulamasının  meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu uygulamadaki amaç, biyolojik ve 

çevresel kökenli strese karşı dayanıklı bitkilerin elde edilmesi ile birlikte ürünlerin verim ve kalitesini 

arttırmaktır. Yaprak gübrelemesi, ağaçlara farklı dozlarda uygulanmış ve birinci uygulama; erken ilkbaharda 

ağaçlar uyanmadan önce (25 Şubat), ikinci uygulama; erken ilkbaharda çiçeklenmeden önce (20 Mart), üçüncü 

uygulama; meyve tutumundan sonra (15 Haziran) ve son uygulama; meyve irileşme döneminde (25 Ağustos) 

yapraktan püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Bu çalışmada potasyum, fosfor, bakır, bor, çinko ve molibden bitki 

besin maddeleri kullanılmıştır. Kasım ayı ilk haftasında (5 Kasım) deneme ağaçlarından yaprak ve meyve 

örnekleri toplanmıştır. Toplanan örneklerin pomolojik özellikleri ve % yağ miktarları da belirlenmiştir. 

Araştırmada somak oranı, çiçek oranı, meyve tutumu oranları ve ağaç başı verim oranları belirlenmiştir. Bu 

çalışmanın sonucunda, ilkbaharda çiçeklenmeden önce püskürtülen NFB gübresi ağaçlardaki somak sayısını ve 

çiçek verimliliğini arttırmıştır. NFB  uygulanan zeytin ağaçlarındaki meyve tutumunda, kontrol ağaçlarına göre 

yüksek oranlarda artış gerçekleşmiştir. Aynı şekilde yapılan NFB uygulamaları kontrol ağaçlarına göre ağaç başı 

verimlerinde yüksek oranlarda artış gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Gemlik, nfb,  verim 
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ŞANLIURFA KOŞULLARINDA ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

Ebru SAKAR
1
, Gültekin ÖZDEMİR

2
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3
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3
,Akgül TAŞ

1
 

1
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  

2
Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

3
GAP BKİ Başkanlığı  

ebru.sakar09@gmail.com 
 

ÖZET 

Zeytin, Türkiye’de çok geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde, 843 ilçenin 

270’inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretimin %62’si Ege Bölgesi’nde, %16’sı Marmara Bölgesi’nde, %14’ü 

Akdeniz Bölgesi’nde, %7,8’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve %0,2’si de Karadeniz Bölgesi’nde 

gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi’nde üretimin %55’i yağlık olarak değerlendirilirken Marmara Bölgesi’nde 

üretimin %60’ı sofralık olarak değerlendirilmektedir. Türkiye dane zeytin üretimi sırasıyla, İzmir (% 13), 

Manisa (%12.5) Aydın (%12), Muğla (%10), Balıkesir (%12.5), Çanakkale (%7) ve Bursa (%5) illerinden 

sağlanmaktadır.  Şanlıurfa’da  ise zeytin üretimi geçen yıllara oranla giderek artış göstermiştir. Şanlıurfa’da 2002 

yılında zeytin üretim miktarı 202 ton olurken 2013 yılında bu üretim 5605 tona çıkmıştır. Son 10 yılda üretim 

miktarında yüksek oranda bir artış gerçekleşmiştir. Üretimin  bölgede hızla  artışına karşılık elde edilen ürünlerin 

gerek yurtiçinde değerlendirilmesi ve gerekse ihracatta artışlar aynı oranda gelişmemektedir. Özellikle yörede 

yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılan  bölgeye uyum sorunu yaşayan Gemlik zeytin  bahçelerinin  

değerlendirilmesi konusunda sıkıntıların yapısal ve teknik sorunlarının çözülmesi gerekir. Bu çalışmada 2013–

2014 yılları arasında Şanlıurfa Koşullarında Gemlik zeytin çeşidinde organik zeytin yetiştiriciliğinin 

uygulanabilirliği araştırılmıştır. İncelenen Gemlik çeşidinde verim, ürün özellikleri ve pomolojik özelliklere 

bakılmıştır. Çalışma neticesinde verim, 100 dane ağırlığı, et/çekirdek oranı ve toplam yağ  ve yağ asitleri 

kompozisyonlarına oranlarına bakılmıştır. Bu çalışmada Şanlıurfa da  organik zeytinciliğin başarıyla 

yapılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gemlik, organik , verim 

 

 

 

 

SUDAK BALIĞI (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758)’nın KAS 

DOKULARINDAKİ YAĞ ASİDİ VE AMİNO ASİT MİKTARLARININ 

MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ 
 

Emre ÇAĞLAK, Barış KARSLI 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 

emre.caglak@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET  
Bu araştırmada, Beyşehir Gölü’nde yaşayan sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) balığının et 

yapısındaki yağ asidi ve amino asit değişimleri mevsimsel olarak incelenmiştir. Çalışmada 21 farklı yağ asidi ve 

16 farklı amino asit tespit edilmiştir. Toplam doymuş yağ asidinin yaz mevsiminde aldığı yüksek değer (% 

36.99) diğer mevsimlerden önemli farklılık göstermiştir (p<0.05). Toplam tekli doymamış yağ asitleri en yüksek 

kış mevsiminde % 27.57 değeri ile diğer mevsimlerden farklı bulunmuştur (p<0.05). Toplam çoklu doymamış 

yağ asitleri en düşük kış mevsiminde (% 38.13), en yüksek ilkbahar mevsiminde (% 48.95) tespit edilmiştir. 

Toplam eikosapentaenoik yağ asidi (EPA) ve dokosahegzaenoik yağ asiti (DHA) toplamı tüm mevsimlerde % 

23.09-31.25 arasında bulunmuştur. Aspartik asit ve glutamik asit diğer amino asitlere göre daha yüksek 

oranlarda tespit edilmiştir. En düşük amino asit miktarı ilkbahar mevsiminde 465.5 mg/kg olarak metiyoninde 

belirlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde sudak balığının kas dokularındaki yağ asidi ve amino asit 

miktarları üzerine mevsimsel faktörün etkili olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sudak, Yağ Asidi, Amino Asit, Beyşehir Gölü 
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ORGANİK TARIMDA YENİ BİTKİ ISLAHI TEKNİKLERİNİN 

UYGULANABİLİRLİĞİ 
 

Fatih SEYİS 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

fatih.seyis@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET 

Organik tarım “doğaya karşı” konsepti yerine, “doğa ile beraber” çalışma prensibine dayanmaktadır. 

Bununla beraber geleneksel tarım ile kıyaslandığında organik tarımda verimin daha düşük olduğu karşımıza 

çıkmaktadır. Tabii ki, en mantıklı olan bu verim farkını kapatmak olmalıdır. Bu çalışmada verim farkını 

kapatabilmek için, yabani akraba bitkilerden bazı özelliklerin kültür formlarına kazandırmak amacıyla yeni ıslah 

tekniklerinin uygulanabilirliği tartışılacaktır. Bunu yapmanın (kültür formlarını yabanilere benzetmenin) en etkili 

yolu, organik tarım hareketinde kendisine yer bulan modern biyoteknolojik yöntemleri kullanmaktır. Genetik 

mühendisliğini içeren yeni teknikler ile birlikte bitkiler geleneksel ıslah yöntemleri ile geliştirilen çeşitlerden 

ayırt edilemeyecek şekilde değiştirilebilmektedir. Ortaya çıkan soru, sadece teknolojik açıdan değil; konsept, 

sosyoekonomik, etik ve mevzuat açısından bu metotların uygulanabilirliğidir. 

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, bitki ıslahı, uygulanabilirlik 
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ÖZET 

Organik tarım sistemleri geleneksel tarım sistemlerine göre toprak verimliliğin idaresi, yabancı ot, 

hastalık ve zararlıların kontrolü bakımından temel farklılıklar göstermektedir. Organik tarım yapan çiftçiler 

büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle ıslah edilen ve geliştirilen çeşitlere bağımlıdırlar, fakat organik tarımın 

daha da optimize edilebilmesi için organik tarım sistemlerine daha iyi adapte olmuş çeşitlere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Organik üretim sistemlerinin bitki ıslahı açısından ihtiyaç duyduğu konular, bitki ıslahçılarının 

bir dizi değişiklik yapmasına gerek duymaktadır. Organik tarım bir yasaklı pestisit listesinden ibaret değildir, 

toprak besinlerinin formu ve yarayışlılığı, ekonomik olarak en önemli zararlılar, maruz kalınan biyotik ve 

çevresel streslerin tipi ve maruz kalma süresi gibi tarımsal üretim sistemlerinin bileşenleri bakımından temel 

farklılıklar göstermektedirler. Bundan başka, organik ürün tüketenler bazı durumlarda geleneksel tarımdan gelen 

ürünleri tüketenlere göre çeşitlerden farklı beklentileri vardır. Bu nedenle, organik tarım uygulamaları içerisinde 

iyi adapte olmuş ve organik tüketicilere pazarlanan bir varyetenin geleneksel tarımda iyi performans gösteren ve 

geleneksel pazarlarda satılan bir çeşide göre bir takım farklı özelliklere sahip olması şaşırtıcı olmamalıdır. 

Günümüzde tohumculuk şirketleri, üniversitede çalışan bitki ıslahçıları, özel sektör ıslahçıları ve çiftçiler organik 

tarım sistemleri içerisinde ve organik tarım sistemleri için çeşit ıslahı çalışmalarına başlamışlardır. Bu çalışmada 

bitki ıslahının organik tarımda kullanılması detaylı olarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: organik tarım, bitki ıslahı, adaptasyon  
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ÖZET 

Maviyemiş üretimi son yıllarda ülkemizde önemli bir gelişme göstermiştir. En büyük üretim alanı ise 

Doğu Karadeniz Bölgesi olup, ülkemiz toplam organik üretiminin tamamı bu bölgede üretilmektedir. Doğu 

Karadeniz Bölgesi’ndeki toplamda 2013 yılında 460 da alanda 158 ton üretim yapılırken, 2014 yılında 500 da 

alanda ve 166 ton maviyemiş üretimi gerçekleşmiştir. Bölgede Rize 98 ton ile en yüksek üretim miktarına 

sahipken, Trabzon 291 da alan ile en yüksek alana sahip ilimizdir. Bölgenin doğal yapısı, monokültür tarımın 

dışındaki arayışlar ve birim alandan daha yüksek gelir elde edilmesi nedeniyle Organik Tarım birçok üründe 

tercih edilmektedir. Organik Maviyemiş üretiminde de Doğu Karadeniz Bölgesi Ön Plana çıkmaktadır. Organik 

Maviyemiş üretiminde 2014 yılı verilerine göre Giresun (10 ton) ve Trabzon (1,8 ton) illerinde toplam 11,8 ton 

üretilirken, Geçiş Ürünü olarak Rize (9.28 ton), Artvin (5 ton) ve Trabzon (1,3 ton) illerinde toplam 15,58 ton 

maviyemiş üretilmiştir. Ayrıca, yörede yerel düzeyde olan 4 ton organik yabanmersini meyvesi de doğadan 

toplama şeklinde edilmiştir. Tüm bu organik üretimler ilgili veriler çalışmada detaylı olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Organik Tarım, Maviyemiş    
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ÖZET 

Hayvanlar aleminin Nemata şubesine bağlı olarak sınıflandırılan nematodlar, mikroskobik ve segmentsiz 

bir vücuda sahip olup, kutuplardan çöllere kadar çok geniş bir yayılış alanına sahiptirler. Genellikle toprakta 

serbest olarak yaşayan ve bitkilerin kökleriyle beslenen nematodlar dünyada en yaygın bulunan canlı 

gruplarından biridir. Tylenchida (Nematoda) takımı, bitkilerde ekonomik önemde zararlı türlerin büyük bir 

bölümünü içermesi nedeniyle Bitki Paraziti Nematodların (BPN) en önemli grubunu oluşturmaktadır. Bitki 

paraziti nematodlar genellikle bitkilerin kökleri ile beslendikleri  ancak çok azı bitkilerin yaprak veya diğer 

organlarda beslenebilmektedir. Bitki parazitler dışında toprakta saprofit, avcı ve böcek paraziti (entomopatojen) 

nematodlarda yaşamaktadır. Saprofit nematodlar toprakta yaşayan mantar, bakterilerle beslenerek organik 

maddenin yarayışlı hale dönüşmesinde önemli rol oynarlar. Bu makalede organik tarımda zararlara sebep olan 

önemli bitki paraziti nematodlara karşı dünyada uygulanan mücadele yöntemleri literatürden faydalanarak ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma, Nematoloji, organik, mücadele 
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı; küresel ölçekte kullanıma sahip zirai gübrelerin, bulundukları ekosistem ve 

gezegenimiz için çok önemli olan amfibiler (kurbağalar) üzerinde hangi konsantrasyonlarda ölümcül etki 

gösterdiğinin araştırılmasıdır.  

Su analizlerinin sonuçlarına göre nitrat ve sülfat açısından 1 kirli, 1 temiz bölge seçildi. Sonrasında bu 

bölgelerin her birinden en az 4-5 yumurta kümesi toplandı. Yumurtalar: devamlı havalandırılan kuluçka 

kaplarında, sıcaklığı 20-21°C’de sabitlenen, doğal ışık periyodu uygulanan ortamlarda tutuldu. Yumurtadan 

çıkan larvalar 25. gelişim aşamasına ulaştığında, sağlıklı ve eş büyüklükte olanlar seçilerek deneyler başlatıldı. 

İki populasyonun larvaları da 15 gün aynı şekilde 0, 50, 75, 100, 150, 250 350 ve 500 mg/L gübreye maruz 

bırakıldı. Tüm konsantrasyonlar 4’er kez tekrarlandı ve her tekrarda 6’şar larva, böylece her konsantrasyon için 

toplam 24 larva kullanıldı. Deney çözeltileri her gün yeniden hazırlanıp değiştirildi. Larvalar deney süresince 

haşlanmış marulla beslendi. Anormallik ve ölümler her gün 2 kez kontrol edilip kaydedildi.  

Araştırma sonuçlarımız zirai gübrelerin 15 günlük LC50 değerlerinin Pelophylax ridibundus’un temiz 

bölgesi için 37 mg/L, kirli bölgesi için 59 mg/L,  Pelodytes caucasicus’un temiz bölgesi için 170 mg/L, kirli 

bölgesi için 204 mg/L, 7 günlük LC50 değerlerinin ise Bufo viridis’in temiz bölgesi için 51 mg/L, kirli bölgesi 

için 95 mg/L, Rana macrocnemis’in temiz bölgesi için 99 mg/L, kirli bölgesi için 167 mg/L, olduğunu gösterdi  

Anahtar Kelimeler: Kurbağa larvaları, suni gübreler, ölümcül konsantrasyonlar, LC50  
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ÖZET 

Antibiyotikler, kanatlı beslenmesinde yem katkı maddesi olarak büyüme ve gelişmeyi arttırıcı, yemden 

yararlanmayı iyileştirici ve hastalık önleyici olarak uzun yıllar kullanılmıştır. Fakat yemle vücuda alınan 

antibiyotiklerin et ve yumurtada birikmesi ve böyle ürünlerin tüketilmesiyle insan sağlığına ciddi boyutlarda 

zarar verme endişesi ortaya çıkmıştır. Yemlerde uzun süre kullanılan antibiyotikler, dirençli yeni bakterilerin 

gelişmesi gibi çeşitli olumsuzluklar meydana getirebilmektedir. Katkı maddesi olarak kullanılan antibiyotiklerin 

muhtemel zararlarının anlaşılması ile kullanımı yasaklanmıştır. Bunun üzerine, zararlı etkisi bulunmayan, 

büyüme üzerine olumsuz etki yapmayan ve ekonomik üretim yapmaya imkân sağlayabilecek ucuz ve doğal katkı 

maddeleri arayışları artmıştır. Bu amaçla, bitkisel ekstraktlar gündeme gelmiş ve hayvanların performansları 

üzerine etkileri ve antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabilme imkânları araştırılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada, etlik piliç rasyonlarında kullanılan bitkisel ekstraktların etkilerini araştırmak amacıyla 

yürütülen çalışmaların sonuçları özetlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler, büyüme, bitkisel ekstraktlar, etlik piliç, rasyon. 
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ÖZET  

Bu çalışma, yeşil gübreleme ve zeytin keki kompostunun organik altıntop yetiştiriciliğinde kullanma 

olanaklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deneme 2006- 2009 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bölümünün Serik/Kaya burnu arazisinde bulunan Star Ruby altıntop parselinde 

yürütülmüştür. Denemede 4 farklı uygulama karşılaştırılmıştır: 1-Konvensiyone1 uygulama (kimyasal 

gübreleme) 2-Organik-1 : Fig+Arpa (8+3)kg/da Zeytin Keki 25kg/ağaç+4kg S /Ağ 3-Organik-2 : Fig+Arpa 

(8+3)kg/da Zeytin Keki 50kg/ağaç+4kg S /Ağ 4-Organik-3 : Fig+Arpa (8+3)kg/da Zeytin Keki 75kg/ağaç+4kg S 

/Ağ Uygulamaların verim ve bazı meyve kalite özellikleri ile toprak özellikleri ve bitkinin beslenme durumu 

üzerine olan etkileri incelenmiştir. Zeytin keki kompostu uygulamaları toprağın organik madde ve potasyum 

düzeyinin artmasını sağlamıştır. Bu durum altıntopun beslenme durumunu da etkilemiş, yaprakların potasyum 

düzeyini arttırmıştır. Ancak organik gübre uygulamaları altıntopun azotla yeterli düzeyde beslenmesini 

sağlayacak etki göstermemiştir. Bu yüzden organik gübre uygulanan parsellerde verim konvensiyonel 

uygulamalara göre daha düşük düzeyde elde edilmiştir. . Denemenin yapıldığı üç yıl süresince konvansiyonel 

parseller ile organik parsellerin verimi, meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı, meyve suyu içeriği, suda eriyebilir kuru 

madde miktarı (KM),kuru madde asit oranı karşılaştırılmıştır. Organik parseller içinde organik II parselin diğer 

organik parsellerden daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Altıntop, Organik Yetiştiricilik, Zeytin keki 
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ÖZET 

İnsanoğlunu doyuran ve giydiren tarım sektörü, sosyo-ekonomik ve politik önemi ile toplumların 

dolayısıyla ülkelerin geleceğinde belirleyici rol oynayan stratejik bir sektördür. Sanayi Devrimi'ne kadar tarım, 

insanlığın büyük çoğunluğunun temel geçim kaynağı olmuştur.  Geçmişten günümüze kadar tarımda önemli 

gelişmeler yaşanmış,  her yeni gelişme eskiden kullanılan tarımsal yöntemlerin unutulmasına veya daha az 

kullanılmasına neden olmuştur. Önceki yıllarda insan ve hayvan gücüne dayalı, doğal koşullar değerlendirilerek 

yapılan tarımsal üretim, günümüzde daha çok modern tarım teknikleri olarak adlandırılan tarımsal yöntemlerle 

yürütülmektedir. Modern tarım teknikleri geliştikçe doğal yöntemlerle yapılan ve çevreye zarar vermeyen 

tarımsal teknikler unutulmaya yüz tutmuştur. Bu çalışmamızda, Rize ilinde saha araştırması yapılarak, gerek 

yetiştiricilik, gerekse yetiştirilen ürünlerin değerlendirilmesi ve muhafazası aşamalarında yerel halk tarafından 

kullanılan tarım teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: tarımsal yapılar, yetiştirme teknikleri, ürün değerlendirme, muhafaza,  

 


