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BURSA, BALIKESİR, BİLECİK VE ESKİŞEHİR 

LOKASYONLARINDAN TOPLANAN YAYGIN YONCA 

(Medicago sativa L.) GENOTİPLERİNDE OT 

VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

Emine BUDAKLI ÇARPICI     

Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri B. 

Sebiha EROL      

 Doktora Öğr. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla 

Bitkileri ABD 

  Ömer ARSLAN 

YL. Öğr., Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarla B.,ABD 

   UğurBİLGİLİ       

Prof.Dr.,Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri B.

GİRİŞ 

Yonca dünyada ve ülkemizde yetiştirilen en önemli baklagil yem 

bitkilerinden birisidir. Yem bitkilerinin kraliçesi olarak kabul edilen 

yonca, yüksek bir yem değerine sahiptir. Genellikle, kuru ot üretimi, 

otlatma veya silo yemi yapmak amacıyla yetiştirilir. Ayrıca, buğdaygil 

yem bitkileri ile iyi karışımlar meydana getirir. Yonca (Medicago sativa 

L.), geniş iklim ve toprak şartlarına adapte olabilen, bu nedenle 

Afrika’dan Sibirya’ya kadar dünyada her iklim ve toprak şartında yaygın 

olarak yetiştirilen önemli bir yem bitkisidir (Barnes ve ark.,1988). Yonca, 

uzun ve zengin bir tarihe sahip olup, kültürü en eski olan yem bitkisidir. 

Yabancı döllenen bir bitki oluşu (Quiros ve Bauchan, 1988), farklı iklim 

ve toprak şartlarında çok farklı gen kombinasyonlarının gelişmesine 

neden olmuştur (Şeker, 2003). Bu genetik zenginlikten yararlanmanın 
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yollarından biriside hiç kuşkusuz doğada var olan yabani formlardır. 

Ülkemiz yoncanın başlıca gen merkezlerinden birisi olup, hemen her 

bölgede yoncanın yabani formları çok yaygın olarak bulunmaktadır 

(Gençkan 1983). Günümüzde ıslahçılar geçmişe oranla daha geniş genetik 

kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. Standart çeşitler ve kendilenmiş hatlar 

yanında yabani türler, ilkel kültür çeşitleri ya da yerel ırklar, bitkilerin 

kültüre alındığı dağlık yörelerde ve ormanlarda bulunmaktadır. Anılan 

geniş genetik tabanlı çeşitlerin geliştirilmesi genetik değişim ile sınırlıdır 

(Frankel, 1973; Arnold, 1978).  

Ünal ve Fırıncıoğlu (2007), Ankara ve Sivas illerinden toplanmış 

olan yonca populasonlarının 2001-2003 yılları arasında Orta Anadolu 

kıraç koşullarındaki morfolojik ve fenolojik özelliklerini incelemişlerdir. 

Araştırıcılar yonca populasyonlarında ortalama na sap uzunluğunun 

35.30-89.04 cm, ana sap çapının 2.62-4.75 mm ve büyüme şeklinin 1.00-

4.60 arasında değişim gösterdiğini tespit etmişlerdir. Araştırmada ilk 

çiçeklenme için geçen gün sayısı 50.04-85.36, % 50 çiçeklenme gün 

sayısı ise 58.66-94.27 arasında değişim göstermiştir. Ayrıca, çalışmada 

meraların üstten tohumlanmasında aranılan yatık gelişme özelliğine sahip 

bitki tipleri tespit edilmiştir. Yatık gelişme tabiatlı bitkilerin diğer 

bitkilere göre, yayılma çaplarının daha fazla ve daha erkenci oldukları 

görülmüştür. Yeşil ve Şengül (2009), Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü Uluslararası Gen Bankası kaynaklarından temin ettikleri 20 

yonca ekotipinin (Gürün, Acıpayam, Iğdır, Manyas, Cine, Tire, Tatvan, 

Tutak, Kula, Gonen, Soke, Tavas, Hafik, Kuyucak, Saruhanlı, Diyarbakır, 

Bayındır, Refahiye, Akcaabat ve Civril) bazı morfolojik özelliklerini 

belirlemek amacıyla 2005 yılında sera koşullarında yaptıkları çalışmada, 

bitki boyunun 55.80-84.80 cm, sap kalınlığının 2.08-6.04 mm, ortalama 
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yaprakçık boyunun 13.82-18.65 mm, yaprakçık genişliğinin 5.88- 9.99 

mm ve ortalama yaprak alan indeksinin 0.41-2.03 cm
2
 arasında değiştiğini 

tespit etmişlerdir.  Albayrak vd. (2014), Göller yöresinde yer alan Isparta, 

Burdur, Afyonkarahisar ve Konya illerine bağlı 22 ilçeden topladıkları 60 

adet adi yonca populasyonu ile 2012 ve 2013 yıllarında yaptıkları 

çalışmada, yonca genotiplerinde ana sap uzunluğunun 28.6-84.50 cm, kök 

tacında tomurcuk sayısının 40-44 adet, tohum veriminin 8.14-21.46 

g/bitki arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar yonca 

populasyonlarında çiçek renginin açık mor ve mor renk arasında 

değiştiğini ve dormansi oranının 1.5-6.0 olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmada en yüksek ilk biçim kuru madde verimi 68.57 g/bitki ve en 

yüksek toplam kuru madde verimi 175.39 g/bitki olarak belirlenmiştir.  

Öten ve Albayrak (2014), 2012-2014 yılları arasında Antalya ili sahil 

kuşağında bulunan 13 ilçenin doğal vejetasyonunda toplanmış olan 26 

yonca populasyonu ile yürüttükleri çalışmada, biçimden sonra yeniden 

büyüme hızı, yayılma alanı, büyüme şekli, ana sap uzunluğu, yaprak 

büyüklüğü, kök tacında dal sayısı, çiçeklenme başlangıcına kadar geçen 

gün sayısı ve yıllık kuru madde verimini incelemişlerdir. Araştırıcılar, 

popülasyonlara ait biçimden sonra yeniden büyüme hızının 4.50-7.83, 

yayılma alanının % 61.66-100, büyüme şeklinin 1.00-3.16, ana sap 

uzunluğunun 66.61-101.28 cm, yaprak büyüklüğünün 4.16-7.66, kök 

tacında dal sayısının 27.33-71.00 adet/bitki, çiçeklenme başlangıcına 

kadar geçen gün sayısının 192.50-205.33 gün ve yıllık kuru madde 

veriminin 331.40-949.50 g/bitki arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Yağlıkara (2018), TÜBİTAK 110O257 nolu projeden temin edilen 15 

yonca genotipi ile 2014-2015 vejetasyon döneminde Isparta koşullarında 

yürüttüğü çalışmada genotiplere ait ana sap uzuluğunun 63.80-79.54 cm, 
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ana sap kalınlığının 2.90-3.25 mm ve ana sap sayısının 15.87-31.35 

adet/bitki arasında değiştiğini tespit etmiştir. Ayrıca araştırıcı, 15 genotip 

içerisinden üstün özelliklere sahip Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve 

Çay-2 genotiplerinin ıslah çalışmalarında kullanılabileceğini bildirmiştir.  

Bu çalışma, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir 

lokasyonlarından toplanmış ve klonal olarak çoğaltılmış 403 genotip 

içerisinde üstün verime sahip yonca genotiplerinin ot verimleri ve verim 

komponentlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bitki materyali olarak TOVAG114O274 nolu TÜBİTAK projesi 

kapsamında 2015 yılında Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eşkişehir’in ait 

farklı ilçelerden toplanmış ve klonal olarak çoğaltılmış 434 adet yaygın 

yonca genotipi (Medicago sativa L.) kullanılmıştır. Araştırmada, 

Büyükorhan ilçesi’nden 678-892 m rakıma sahip olan alanlardan 9 adet, 

Gürsu İlçesi’nden 88-114 m rakıma sahip olan alanlardan 10 adet, 

Harmancık  İlçesi’nden 639-950 m rakıma sahip olan alanlardan 25 adet, 

İnegöl  İlçesi’nden 275-405 m rakıma sahip olan alanlardan 26 adet, 

Karacabey  İlçesi’nden 3.1-72 m rakıma sahip olan alanlardan 18 adet, 

Keles İlçesi’nden 722-1061 m rakıma sahip olan alanlardan 27 

adet,Kestel İlçesi’nden 264-689 m rakıma sahip olan alanlardan 14 adet, 

Mudanya İlçesi’nden 53-62 m rakıma sahip olan alanlardan 13 adet, 

Mustafakemalpaşa İlçesi’nden 114–455 m  rakıma sahip olan alanlardan 

19  adet, Nilüfer İlçesi’nden 63-125 m  rakıma sahip olan alanlardan 30  

adet, Orhaneli İlçesi’nden 338-1013 m rakıma sahip olan alanlardan 23 

adet, Orhangazi İlçesi’nden 99-102 m rakıma sahip olan alanlardan 3 

adet, Osmangazi İlçesi’nden 68- 1256 m rakıma sahip olan alanlardan 80 
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adet, Yenişehir İlçesi’nden 243 – 271 m rakıma sahip olan alanlardan 10 

adet, Kepsut İlçesi’nden  63-150 m rakıma sahip olan alanlardan 10 adet, 

Bandırma İlçesi’nden  24-33 m rakıma sahip olan alanlardan 10 adet, 

Dursunbey İlçesi’nden 387-531 m rakıma sahip olan alanlardan 10 adet, 

Susurluk İlçesi’nden 25-29 m rakıma sahip olan alanlardan 10 adet, 

Merkez İlçesi’nden 515-654 m rakıma sahip olan alanlardan 9 

adet,Bozüyük İlçesi’nden  499-881 m rakıma sahip olan alanlardan 20 

adet, Tepebaşı İlçesi’nden 779-1284 m rakıma sahip olan alanlardan 9 

adet ve İnönü İlçesi’nden 816-841 m rakıma sahip olan alanlardan 18 adet 

yaygın yonca genotipi değerlendirmeye alınmıştır.   

Yaygın yonca genotiplerinden vejetatif dallar alınmış ve klonal 

çoğaltım yapılmıştır. Bu amaçla her bir genotipten alınan vejetatif dalların 

uç kısımlarında üzerinde 2-3 göz bulunan 5-10 cm’lik dal parçaları 

kesilerek alınmış ve ardından 500 ppm’lik IBA çözeltisinde 5 sn 

bekletildikten sonra köklendirme masalarına dikilmiştir. Köklendirme 

işlemleri, boyutları 100 cm genişlik, 40 cm derinlik ve 3 m uzunluğunda 

olan 6 adet köklendirme masasında yapılmıştır. Dikimden 25 gün sonra 

köklenmiş olan klonlar içersinde torf-perlit karışımı bulunan plastik 

torbalara aktarılmıştır. Plastik torbalardaki bitkiler araziye şaşırtma tarihi 

25-26 Eylül 2016’ya kadar önce seraya daha sonra açık alana alınmıştır. 

Her sırada 434 adet genotipten tesadüfen seçilen 31 genotip olacak 

şekilde 14 sıra halinde 25 ve 26 Eylül 2016 tarihlerinde tarlaya 

şaşırtılmıştır.  Genotipler ve sıralar arasında 1 m mesafe bırakılmış ve her 

bir bloğun her tarafına genotiplerden artan bitkiler ile kenar tesiri 

oluşturulmuştur. Deneme alanında sulama, damla sulama sitemi 

kullanılarak yapılmıştır. Denemede sıra arası ve üzerinde gelişen yabancı 

otlara karşı elle ve çapa makinesi ile mücadele yapılmıştır.  
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Denemenin yürütüldüğü alanın toprağı killi-tınlı bünyeye sahiptir. 

Genel olarak pH yönünden  hafif alkali, tuz içeriği yününden tuzsuz bir 

topraktır. Toprak, kireç içeriği yönünden az kireçli (% 0-1) olarak 

sınıflandırılmıştır. Toprağın organik madde kapsamı iyi (% 3-4), alınabilir 

fosfor içeriği fazla ve potasyum içeriği ise çok az olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü yıllar ve uzun yıllar 

ortalamasına ait aylık ortalama nispi nem,  toplam yağış ve ortalama 

sıcaklığa ilişkin değerler Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Bursa İli’nde denemenin yürütüldüğü yıllar ile uzun yıllar 

ortalamasına ait toplam yağış (mm), ortalama sıcaklık (°C) ve 

oransal nem (%) değerleri 

Aylar 
Yağış (mm) Sıcaklık (

o
C) Oransal Nem (%) 

UYO 2016 2017 2018 UYO 2016 2017 2018 UYO 2016 2017 2018 

Ocak 82.90 157.50 81.60 62.4 5.50 5.30 3.50 6.7 70.00 79.70 76.50 78.3 

Şubat 70.70 86.20 17.60 58.8 6.10 11.30 7.80 9.6 68.70 74.20 69.50 79.0 

Mart 66.10 80.92 25.00 114.6 8.60 11.10 10.30 13.2 67.70 70.00 76.00 72.2 

Nisan 66.00 23.10 47.80 14.2 13.00 16.30 12.90 15.8 66.10 64.50 69.60 70.8 

Mayıs 43.40 73.80 81.00 89.8 17.40 18.40 18.00 19.9 62.00 70.10 72.80 76.5 

Haziran 36.50 32.40 60.20 59.2 22.50 25.00 23.10 23.5 57.80 58.90 71.20 70.1 

Temmuz 17.70 0.20 7.80 15.4 24.80 26.30 26.00 26.1 56.20 56.70 62.00 63.2 

Ağustos 13.80 8.60 1.80 2.0 24.50 26.50 25.60 26.4 57.30 62.90 65.60 59.7 

Eylül 40.80 30.80 5.20 46.6 20.20 21.40 22.80 21.8 63.80 67.30 61.30 67.6 

Ekim 75.50 15.80 56.00 64.6 15.00 15.80 14.90 16.9 68.70 74.60 73.70 76.6 

Kasım 79.90 51.00 37.40 57.8 10.50 10.90 11.00 12.2 69.30 71.60 78.50 78.9 

Aralık 100.80 110.60 109.00 - 7.20 3.00 9.50 - 68.70 82.40 76.20 - 

Top./Ort. 694.10 670.92 530.40 585.4 14.61 15.94 15.45 17.46 64.69 69.41 71.08 72.08 

*: UYO: Uzun yıllar ortalaması (1975-2014) 
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Araştırmada ana sap uzunluğu (cm), ana sap kalınlığı (mm), 

çiçeklenme gün sayısı (gün), dormansi oranı (1-dormant, 9-non-dormant), 

yatma durumu (1-5 skalası), toplam kuru madde verimi (g/bitki) ve biçim 

sayısı (adet) gibi özellikler incelenmiştir. 

 Elde edilen veriler tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 

JUMP istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine tabi 

tutulmuş ve gruplandırmalarda Tukey testi kullanılmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda seçilen 103 genotipe ait ortalama veriler 

değerlendirmeye alınmıştır. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 

İki yıllık ortalama verilere göre; dik gelişme özelliğine sahip üstün 

verimli yaygın yonca genotiplerine ait ana sap uzunluğu 99,74-113,20 cm, 

ana sap kalınlığı 3,79-5,61 mm, dormansi oranı 4,0-8,0, çiçeklenme gün 

sayısı 201-215 gün, biçim sayısı 5,17-6,50 adet ve toplam kuru madde 

verimi ise 432,8-1024,4 g/bitki arasında değişmiştir (Çizelge 2).  

Araştırmada, yarı dik gelişme özelliğine sahip 31 adet genotip 

belirlenmiştir. Bu genotiplere ait ana sap uzunluğu 83,57-125,78 cm, ana 

sap kalınlığı 3,75-5,43 mm, dormansi oranı 2,0-8,3, çiçeklenme gün sayısı 

198-218 gün, biçim sayısı 2,33-6,83 adet ve toplam kuru madde verimi 

ise 423,7-832,1 g/bitki arasında değişim göstermiştir (Çizelge 3).  
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Çizelge 2. Dik Gelişme Özelliğine Sahip Yaygın Yonca Genotiplerine Ait 

Ortalama Değerler 

Genotipler ASU 

(cm) 

ASK 

(mm) 

YD DO ÇGS  

(gün) 

YB BÇ 

(adet) 

TKMV 

(g/bitki) 

33 112.80 4.58 1 7.3 215 7.00 5.34 1024.4 

46 103.24 5.61 1 6.2 211 6.83 5.50 531.7 

78 107.84 5.05 1 4.7 213 6.17 5.83 662.4 

115 100.72 4.63 1 4.0 213 6.84 5.34 591.6 

227 103.98 4.34 1 7.2 210 5.83 6.00 432.8 

238 99.74 3.79 1 8.0 214 5.67 5.17 520.8 

260 107.08 4.41 1 6.0 212 4.33 6.50 495.1 

296 113.20 4.92 1 8.7 213 7.34 5.33 523.6 

318 106.18 4.79 1 6.5 209 6.50 5.84 516.8 

370 108.89 4.99 1 7.8 201 5.67 5.83 588.6 
ASU: Ana sap uzunluğu, ASK: Ana sap kalınlığı, YD: Yatma durumu, DO: Dormansi oranı,  

ÇGS: Çiçeklenme gün sayısı, YB: Yaprak büyüklüğü, BÇ: Biçim sayısı, TKMV: Toplam kuru 

madde verimi 

 

Çalışmada üstün özelliklere sahip orta gelişme özelliğinde olan 18 

yaygın yonca genotipinde ana sap uzunluğu 97,25-136,62 cm, ana sap 

kalınlığı 4,19-5,62 mm, dormansi oranı 2,0-8,7, çiçeklenme gün sayısı 

203-218 gün, biçim sayısı 3,17-6,34 adet ve toplam kuru madde verimi 

421,6-966,5 g/bitki arasında değişmiştir (Çizelge 4). Çalışma kapsamında 

29 adet üstün verimli yarı yatık gelişme özelliğinde olan genotip tespit 

edilmiş olup bu genotiplere ait ana sap uzunluğu 91,98-135,77 cm, ana 

sap kalınlığı 3,63-6,03 mm, dormansi oranı 2,3-8,2, çiçeklenme gün sayısı 

204-217 gün, biçim sayısı 4,17-6,83 adet ve toplam kuru madde verimi 

ise 446,0-922,9 g/bitki arasında değişim göstermiştir (Çizelge 5). 

Denemede üstün özelliklere sahip 15 adet yatık gelişme özelliğine sahip 

yonca genotipi belirlenmiştir. bu genotiplere ait ana sap uzunluğu 96,90 

cm, ana sap kalınlığı 4,06-5,51 mm, dormansi oranı 2,3-8,5, çiçeklenme 
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gün sayısı 204-217 gün, biçim sayısı 3,67-6,67 adet ve toplam kuru 

madde verimi 345,4-684,7 g/bitki arasında yer almıştır (Çizelge 6).  

Farklı bölgelerden toplanan yonca genotiplerinde toplam kuru 

madde veriminin Şengül (2002) 26.10-37.70 g/bitki, Avcı vd. (2011) 709-

1335 g/bitki, Albayrak vd. (2014) 41.16-175.39 g/bitki, Öten ve Albayrak 

(2014) 331.40-949.50 g/bitki ve Akçelik (2018) 96.31-496.67 g/bitki 

arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırmamızda elde edilen yıllık 

kuru madde verimleri bazı araştırmacıların sonuçları ile benzerlik, 

bazılarının sonuçları ile de farklılık göstermiştir. Bu durumun genotip 

farklılığı, biçim sayısı ve ekolojik koşulların farklı olmasından 

kaynaklanmış olabileceği söylenebilir.  

Projede yer alan genotipler içerisinde incelenen özellikler 

bakımından üstün özelliklere sahip dik gelişme özelliğinde olan 33, 46, 

78, 115, 227, 238, 260, 296, 318 ve 370 nolu genotipler, yarı dik gelişme 

özelliğinde olan 19, 35, 66, 89, 91, 93, 119, 132, 167, 217, 247, 249, 268, 

272, 283, 286, 302, 316, 326, 328, 331, 337, 343, 344, 345, 348, 360, 363, 

372, 393 ve 399 nolu genotipler,  orta gelişme özelliğinde olan 2, 34, 52, 

68, 82, 100, 108, 198, 212, 220, 256, 312, 313, 329, 339, 371, 387 ve 402 

nolu genotipler, yarı yatık gelişme özelliğinde olan 7, 50, 57, 67, 69, 85, 

92, 113, 121, 129, 169, 176, 180, 181, 195, 253, 259, 267, 270, 289, 301, 

307, 325, 333, 359, 362, 368, 394 ve 396 ile yatık gelişme özelliğinde 

olan 6, 53, 56, 62, 81, 84, 99, 123, 125, 152, 194, 203, 234, 303 ve 342 

nolu genotipler ot tipi ve mera tipi yonca çeşitlerinin geliştirilmesinde 

kullanılmak üzere seçilmiştir. Seçilen bu genotipler ile ilerleyen 

dönemlerde çeşit geliştirmek için ıslah çalışmalarına başlanması 

planlanmaktadır.  
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Çizelge 3. Yarı Dik Gelişme Özelliğine Sahip Yaygın Yonca 

Genotiplerine Ait Ortalama Değerler 

Genotipler ASU 

(cm) 

ASK 

(mm) 

YD DO ÇGS 

(gün) 

YB BÇ 

(adet) 

TKMV 

(g/bitki) 

19 117.75 4.77 2 7.5 214 6.67 5.50 720.3 

35 101.49 5.43 2 4.0 217 7.17 4.50 449.3 

66 106.80 5.35 2 6.8 211 4.83 4.84 674.0 

89 102.37 4.06 2 3.0 215 4.84 5.17 550.3 

91 110.15 4.22 2 3.5 211 5.00 6.00 507.4 

93 89.30 3.78 2 3.3 218 5.34 2.33 488.1 

119 95.57 4.06 2 7.8 210 5.33 5.83 512.6 

132 117.37 5.21 2 7.7 214 5.84 6.17 642.9 

167 96.54 4.57 2 5.2 198 5.50 6.67 439.8 

217 108.04 4.99 2 5.8 211 6.84 5.17 453.1 

247 110.40 4.48 2 6.2 213 5.83 5.67 471.6 

249 99.40 5.22 2 6.7 205 5.67 5.67 498.8 

268 110.10 4.00 2 7.5 214 5.33 5.50 452.3 

272 114.90 4.15 2 4.0 213 5.50 5.17 832.1 

283 112.55 5.18 2 2.0 210 5.34 3.83 423.7 

286 110.44 5.05 2 8.0 213 5.84 4.67 706.5 

302 102.93 4.04 2 8.0 212 5.34 5.00 486.0 

316 98.44 4.78 2 7.8 211 4.83 5.67 535.1 

326 105.64 4.89 2 2.7 211 5.17 5.00 447.2 

328 91.24 4.14 2 6.2 212 6.17 5.33 482.9 

331 101.54 4.59 2 7.8 210 7.17 4.83 443.3 

337 125.78 5.40 2 7.0 215 7.00 5.50 786.2 

343 84.30 4.23 2 7.7 201 6.00 6.33 521.4 

344 109.99 5.33 2 2.3 214 6.00 5.00 510.5 

345 116.19 4.50 2 7.8 212 6.50 5.50 460.0 

348 108.20 5.15 2 5.3 215 6.84 5.50 460.1 

360 83.57 4.60 2 8.3 218 6.67 4.83 468.7 

363 101.17 4.96 2 7.0 210 6.67 5.17 444.0 

372 113.98 4.58 2 5.8 212 6.84 5.50 485.4 

393 96.52 3.75 2 7.3 208 5.00 5.33 459.1 

399 101.10 4.33 2 8.3 204 4.67 6.83 450.8 
ASU: Ana sap uzunluğu, ASK: Ana sap kalınlığı, YD: Yatma durumu, DO: Dormansi oranı,  

ÇGS: Çiçeklenme gün sayısı, YB: Yaprak büyüklüğü, BÇ: Biçim sayısı, TKMV: Toplam kuru madde verimi 
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Çizelge 4. Orta Gelişme Özelliğine Sahip Yaygın Yonca Genotiplerine 

Ait Ortalama Değerler 

Genotipler ASU 

(cm) 

ASK 

(mm) 

YD DO ÇGS 

(gün) 

YB BÇ 

(adet) 

TKMV 

(g/bitki) 

2 108.64 4.55 3 8.0 218 4.84 5.33 568.0 

34 114.49 5.58 3 7.5 203 5.34 5.17 686.5 

52 121.62 4.56 3 7.7 210 2.67 6.17 693.0 

68 136.62 5.62 3 8.7 214 4.67 5.17 622.0 

82 97.70 4.70 3 3.0 213 6.00 5.33 428.2 

100 103.67 4.19 3 8.2 214 3.67 4.67 567.7 

108 104.30 5.15 3 4.7 215 5.50 5.33 552.5 

198 108.52 4.74 3 2.8 212 4.83 5.34 528.9 

212 97.25 4.54 3 4.7 207 6.00 4.83 467.2 

220 119.85 5.05 3 5.5 212 6.33 6.00 596.6 

256 112.49 5.12 3 4.5 211 5.17 5.34 583.0 

312 114.50 4.66 3 7.2 217 6.00 3.17 421.6 

313 122.35 5.47 3 3.0 214 7.50 4.33 443.9 

329 101.75 4.23 3 2.0 217 7.00 5.17 633.3 

339 114.10 4.61 3 5.0 208 5.17 6.34 489.3 

371 107.70 4.68 3 6.0 214 5.50 6.00 623.4 

387 114.92 4.41 3 7.5 209 5.84 5.67 966.5 

402 103.80 4.60 3 8.2 204 5.00 6.33 557.2 
ASU: Ana sap uzunluğu, ASK: Ana sap kalınlığı, YD: Yatma durumu, DO: Dormansi oranı,  

ÇGS: Çiçeklenme gün sayısı, YB: Yaprak büyüklüğü, BÇ: Biçim sayısı, TKMV: Toplam kuru madde verimi 

 

Çizelge 5. Yarı Yatık Özelliğine Sahip Yaygın Yonca Genotiplerine Ait 

Ortalama Değerler 

Genotipler ASU 

(cm) 

ASK 

(mm) 

YD DO ÇGS 

(gün) 

YB BÇ 

(adet) 

TKMV 

(g/bitki) 

7 113.22 4.71 4 7.5 212 5.34 6.83 504.9 

50 106.12 3.86 4 1.8 213 6.34 4.50 922.9 

57 100.82 3.77 4 7.3 214 5.00 5.84 568.5 

67 113.50 4.56 4 5.8 212 6.50 4.17 516.5 

69 120.09 5.08 4 8.2 214 7.17 4.67 533.9 

85 100.38 4.87 4 3.7 213 4.50 5.33 457.5 

92 110.60 5.21 4 7.2 212 6.17 5.00 567.2 

113 106.09 4.78 4 7.3 207 5.17 5.00 677.4 

121 108.02 4.49 4 7.3 205 6.00 5.33 529.3 
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129 110.65 5.66 4 7.7 211 5.17 6.67 446.0 

169 99.49 5.10 4 6.5 204 6.50 5.00 487.0 

176 91.98 4.11 4 2.3 205 4.67 5.67 470.7 

180 120.84 4.22 4 6.3 217 6.17 4.50 499.7 

181 114.54 4.65 4 3.3 214 4.34 4.50 574.2 

195 101.23 4.87 4 3.3 213 6.00 4.83 593.0 

253 98.62 4.26 4 3.5 212 5.67 4.50 667.4 

259 104.47 4.70 4 3.8 213 5.34 4.83 643.4 

267 118.15 4.90 4 5.8 213 7.00 5.50 759.0 

270 128.24 4.28 4 6.7 213 4.50 5.67 468.2 

289 97.77 3.63 4 7.0 215 4.33 5.34 465.0 

301 108.75 4.70 4 4.3 207 5.34 6.00 646.3 

307 118.50 5.23 4 6.7 206 7.50 4.67 512.7 

325 115.82 5.38 4 7.5 212 7.50 5.17 735.7 

333 92.98 4.42 4 7.2 211 6.83 5.00 500.5 

359 118.47 4.66 4 5.7 213 6.34 5.50 769.4 

362 135.77 5.24 4 6.2 215 5.67 4.84 754.0 

368 95.70 4.84 4 7.8 210 6.34 5.67 498.6 

394 103.97 4.55 4 6.0 212 5.84 5.67 495.6 

396 123.52 6.03 4 6.3 208 4.83 5.67 553.0 
ASU: Ana sap uzunluğu, ASK: Ana sap kalınlığı, YD: Yatma durumu, DO: Dormansi oranı,  

ÇGS: Çiçeklenme gün sayısı, YB: Yaprak büyüklüğü, BÇ: Biçim sayısı, TKMV: Toplam kuru madde verimi 

 

 

Çizelge 6. Yatık Özelliğine Sahip Yaygın Yonca Genotiplerine Ait 

Ortalama Değerler 

Genotipler ASU 

(cm) 

ASK 

(mm) 

YD DO ÇGS 

(gün) 

YB BÇ 

(adet) 

TKMV 

(g/bitki) 

6 99.45 4.14 5 5.3 212 3.84 4.67 556.0 

53 104.45 5.02 5 8.5 210 5.33 5.50 684.7 

56 115.03 5.51 5 5.8 210 6.67 6.00 509.5 

62 96.90 4.36 5 7.5 211 5.34 6.67 409.6 

81 97.70 5.15 5 7.2 209 7.17 5.50 604.5 

84 95.54 4.94 5 3.2 209 4.17 4.84 447.8 

99 99.45 4.45 5 7.5 204 5.34 5.67 569.5 

123 104.87 4.31 5 4.7 217 6.00 3.67 345.4 

125 103.50 4.14 5 2.3 212 5.17 4.83 361.5 

152 117.10 4.57 5 2.5 212 4.83 5.00 622.6 
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194 97.18 4.48 5 6.3 207 5.50 5.33 629.6 

203 101.20 4.06 5 6.7 213 5.50 5.50 370.7 

234 106.20 4.09 5 3.7 211 5.00 4.67 398.5 

303 112.82 4.65 5 6.8 205 3.00 5.83 462.6 

342 118.87 4.37 5 7.8 212 2.00 6.17 446.0 
ASU: Ana sap uzunluğu, ASK: Ana sap kalınlığı, YD: Yatma durumu, DO: Dormansi oranı,  ÇGS: 

Çiçeklenme gün sayısı,  

YB: Yaprak büyüklüğü, BÇ: Biçim sayısı, TKMV: Toplam kuru madde verimi 
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ATLARDA TENDİNİTİS VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 
TENDINITIS IN HORSES AND CURRENT APPROACHES 

Emine ÇATALKAYA 

Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

1. GİRİŞ

Oldukça esnek yapıda olan tendo ve ligamentler, kemik veya
kaslardan başlangıç alarak eklemlerde sonlanırlar. Eklem hareketi için 
pasif olarak gücü transfer ederler ve gerilime dayanıklı yapılardır (Dyson 
2003, O'Sullivan 2007). Musculus flexor digitorum superficialis tendosu 
ile musculus interosseus medius tendosu, metakarpofalangeal ve 
metatarsofalangeal eklemlerdeki aşırı gerilime karşı destek olurlar 
(Seyrek-İntaş ve ark 2002, Jorgensen ve ark 2003, Whitton ve ark 2007). 
Tendoların aşırı gerilme ve travmaları sonucu tendo liflerinin fibriller 
veya fasiküler düzeyde kopması ve buna bağlı olarak oluşan yangısal 
reaksiyonlara tendinitis denir (Alkan ve ark 1995, Seyrek-İntaş ve ark 
2002).  

Tendon yaralanmaları insanlarda ve spor atlarında sıklıkla 
karşılaşılmaktadır ve spor atlarında iskelet kas sistemi yaralanmalarının 
yaklaşık %46’sını oluşturduğu bildirilmiştir (Tsang ve ark 2019).  
Tendinitis, zamanında ve kurallara uygun olarak tedavi edilmediğinde 
atın spor hayatını önemli oranda etkileyen, hatta atın yarış hayatının 
bitmesine neden olabilecek bir hastalıktır (Jorgensen ve ark 2003, Dakin 
2017).  Nitekim safkan İngiliz atlarında Musculus flexor digitalis 
superficialis (MFDS)’in tendinitisleri nedeniyle hayvanlarda % 7-43 
oranında yarış hayatının sonlandığı bildirilmiştir (Jorgensen ve ark 2003). 
Tendinitis çoğunlukla ön ekstremitelerin palmar yüzünde yer alan 
Musculus flexor digitalis superficialis (MFDS), Musculus flexor digitalis 
profundus (MFDS) ve Musculus interosseus medius tendolarında görülür 
(Samsar ve Akın 1998, Rick 2003, Dyson and Genovese 2003, Arıcan ve 
ark 2008, Sarrafian ve ark 2012). Nadiren Musculus extensor carpi 
radialis, Musculus extensor digitalis lateralis, Musculus extensor digitalis 
communis, Musculus extensor digitalis pedis longus tendolarında da 
tendinitis görülür. Tendinitisler genellikle fleksor tendolarda ve bilateral 
şekillenir ancak sıklıkla bir ayak diğerinden daha çok etkilenir (Rick 
2003, Jorgensen ve ark 2003, Yücel 2005). Safkan İngiliz ve safkan Arap 
yarış atlarının sık olarak uzun mesafeli yarışlara katılmaları, 
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antrenmaların yarış temposunda yapılması ve genetik predizpozisyonun 
MFDS’de tendinitis oluşumunu etkilediği bildirilmiştir (Jorgensen ve ark 
2003, Rick 2003, Tsang ve ark 2019). MFDP’nin yangıları arka ayaklarda 
ön ayaklara göre daha sık şekillenir ve genellikle unilateral olduğu 
bildirilmiştir (Dyson 2003). 

2. ETİYOLOJİ 

Tendinitisler hazırlayıcı ve yapıcı nedenlerle oluşurlar. Hazırlayıcı 
nedenler olarak, hayvanların uzun ve zayıf bukağılığa sahip olmaları 
(Jorgensen ve ark 2003), ekstremitelerdeki ortopedik problemlerinden 
“X“ veya “O“ bacaklılık, paytaklık, it ellilik, tırnağın sümbük kısmının 
uzun, ökçelerin yatık olması, hatalı tırnak kesimi, yanlış nal ve nallama 
hataları sayılabilir (Yücel 2005, O'Sullivan 2007). Ayrıca atlarda engel ve 
yüksek atlama da tendinitisin hazırlayıcı nedenleri arasında sayılır (Dyson 
2003, Smith 2003, Smith ve Allen 2004). Yapıcı nedenler ise, sık ve 
şiddetli eforla yaptırılan antreman ve koşular (Jorgensen ve ark 2003), 
yetersiz antrenmanla yarışlara katılma, ıslak ve kaygan koşu pistleri, 
engebeli arazilerde çalıştırılma bacak ve tendo yapılarının zayıf oluşu 
buna karşılık vücudun iri olması gibi etkenlerdir (Smith 2003, Rick 2003, 
Smith ve Allen 2004, Yücel 2005).  

Atın kendi vücut ağırlığının yarısından fazlasının ön ekstremiteler 
taşımaktadır. Buna ek olarak binici ağırlığı veya binicinin hatalı duruşu 
sebebiyle ağırlığın daha çok atın ön ekstremiteye etkimeside etiyolojik 
faktörler arasında yer almaktadır.  Atın dörtnal koşusu sırasında ön 
ayaklardan birinin yere tek olarak bastığı ve vücudun tüm yükünün bu 
ayak üzerine aktarıldığı anda tendolarda biyomekanik gerilimin azami 
seviyede olması tendinitis vakalarının daha çok ön ektremitelerde ve daha 
çok fleksor tendolarda oluşmasına neden olmaktadır (Alkan ve ark 1995, 
Jorgensen ve ark 2003, Smith ve Allen 2004, Yücel 2005). Yapılan bir 
çalışmada tendinitislerin % 67 oranında yarış veya antrenman sonrası 
görüldüğü bildirilmiştir (Alkan ve ark 1995). 

3. KLİNİK GÖRÜNÜM 

Aseptik tendinitislerin subklinik, akut ve kronik formları görülür. 
Subklinik seyreden tendinitisler teşhisi zordur, palpasyonla ve 
ultrasonografik muayenede zor teşhis edilirler. Fleksor tendo yangıları 
çoğunlukla metakarpal veya metatarsal bölgenin üç yerinde lokalize olur 
(Smith 2003, Smith ve Allen 2004, Smith 2007, Whitton ve ark 2007). 
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Bunlar sırasıyla; 

- Hemen carpal eklemin altındaki bölge veya metakarpusun 
proksimal 1/3’ünde sıklıkla MFDP yangısı (O'Sullivan 2007), 

- Tendo kılıfı bulunmayan metakarpus veya metatarsusun orta 
1/3’ünde tendo inceldiğinden MFDS’nin sık yangılandığı (Yücel 2005, 
O'Sullivan 2007), 

- Metakarpus ve metatarsusun distal 1/3’ünde çoğunlukla volar 
anular ligamentin sıkması veya yangısı ile beraber Musculus İnterosseus 
medius yangısı, şeklinde sıralanabilir (Dyson and Genovese 2003, Yücel 
2005, O'Sullivan 2007). 

Akut tendinitislerde lokal bir şekil bozukluğu gözlemlenir. 
Etkilenen tendo bölümü inspeksiyonda genellikle dışa doğru kavislenme 
gösterir. Görülen topallığın derecesi, hasarın şiddeti ile doğru orantılıdır, 
ancak bu genellikle şiddetli basış topallığı karakterindedir. Palpasyonda 
ağrı, şişlik ve sıcaklık artışı gibi tipik yangı belirtileri vardır (Gills 1997, 
Smith 2003, Smith ve Allen 2004, Smith 2007, Whitton ve ark 2007, 
Roger ve Smith 2008). 

Tendinitisin en önemli bulgularından biri ağrıdır. Ayağın yarı 
fleksiyon pozisyonunda fleksor tendolara başparmak ve işaret parmağı ile 
proksimalden distale doğru yapılan sistematik palpasyonunda tespit edilen 
ağrılı yanıt tendinitis bulgusu olabilir. Ancak tendinitisi olan her at ağrılı 
yanıt vermeyebilir (Bertoni ve ark 2013). Diğer bir tendinitis bulgusu 
ödemdir. Palpasyonda yumuşak veya yarı sert, diffuz veya fokal sıvı 
birikimi hissedilir. Ayak fleksiyon konumundayken yapılan palpasyonda 
hafif krepitasyon hissedilebilir. Subkutan şekillenen ödem sadece tendo 
hasarına bağlı olmayıp, yanlış uygulanmış bandaj, dışardan uygulanan 
ilaçlar ve subsolear apselere bağlı olabilir. Bu nedenle ayırıcı tanıya 
dikkat edilmelidir. Musculus interosseus medius ve MFDS yangısının 
beraber olduğu hallerde klinik belirtiler daha şiddetlidir. Eğer tendinitis, 
MFDS alt 1/3 kısmında oluşur ve yangı volar anular ligamente de 
yayılırsa volar anular ligamentin yangılı MFDS’yi sıkması ve aynı 
zamanda da yangılı ligamentin baskısıyla, sesamoid kemiklerinin üst 
kısmına rastlayan tendo ve kılıflarında şişkinlik şekillenir. Bu şişlik, 
yandan ve arka taraftan bakıldığı zaman kendini bir kavislenme ile belli 
eder (Rick 2003, Dyson 2003, Dyson and Trotter 2003, Yücel 2005, 
O'Sullivan 2007). Deri sıcaklığının artışı MFDS tendosu hasarının en 
erken ve en sık gözlenen bulgusudur (Jorgensen ve ark 2003). 
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Tendinitislerde iyileşme döneminin sonunda oluşan skatriks dokusunun 
devamlı irkiltisi nedeniyle bölgesel kalınlaşma ve ısı artışı da görülür. 
Deri sıcaklığının artışı palpasyon veya termografi ile tespit edilir. Bölgeye 
uygulanan bitkisel yağlar ve ahır bandajı da sıcaklık artışına neden 
olduğundan tendinitisle karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte digital 
arterlerde pulzasyon artışı dikkat çeker (Smith 2003, Smith ve Allen 
2004, Yücel 2005). 

Kronik tendinitisler, akut tendinitisin sağaltılmaması veya 
tendinitise neden olan etkenin devamlı olarak etkimesiyle oluşur. Kronik 
tendinitislerde bölgede kalınlaşma, yandan bakıda yukarıdan aşağı doğru 
inen tendo hattında dışarı doğru bir kavislenme görülür. Kronik 
tendinitislerde oluşan kavislenme hiçbir tedavi ile giderilemez. 

Septik tendinitisler ise deri bütünlüğünün bozulduğu travmalar 
(sivri cisim yaraları, kesik yarası gibi), çevre dokulardaki enfeksiyonlar 
(tendovaginitis, bursitis, arthritis vb.) ve generalize enfeksiyonlara bağlı 
olarak şekillenirler (Jorgensen ve ark 2003, Yücel 2005). 

4. DİYAGNOZ 

Tendon yaralanmalarının teşhisi genellikle şişliğin gözlemlenmesi 
ve / veya palpasyonu ile kolayca yapılabilir. Tendoların muayenesi 
hayvan ayağını yere basmış vaziyette tendolar gerginken ve ayak 
kaldırıldıktan sonra tendolar gevşekken dikkatli bir şekilde yapılmalı ve 
diğer bacakla daima karşılaştırılmalıdır. Kontralateral ekstremite 
kaldırıldığında metakarpofalangeal eklem hiperekstansiyonununda ciddi 
bir ağrı, yüzeysel dijital fleksör tendiniti ve / veya süspansiyon 
ligamentine eşlik eden hasarı gösterir. 

Teşhis, genellikle tanısal görüntüleme olmadan yapılabilirken, 
yaralanan yapının doğrulanması ve şiddetin değerlendirilmesi için 
ultrasonografi paha biçilemez bir tanı tekniğidir (Gills 1997). Yaralanma 
sonrası dört günden erken yapılan ultrasonografik muayene, proteolitik 
enzim aktivitesi ile ilişkili lezyonun ilk genişlemesi nedeniyle hatalı 
sonuçlara yol açabilir, ancak yapılacak agresif erken antienflamatuar 
tedavi bu değişiklikleri en aza indirgenebilir. Ultrasonografik muayenede 
7,5-10 MHz prob kullanılabilir (Padaliya ve ark 2015). Ultrasonografik 
muayene için standart bir muayene metodu bulunmamaktadır. Ancak, 
metakarpus bölgesinin transversal olarak yedi bölgeye, longitudinal 
olarak da ise 3 bölge bölünerek değerlendirilmesi önerilir (Roger KW ve 
Smith MA 2008, Padaliya ve ark 2015). Tendo muayenelerinin hem 
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transversal hemde longutidinal muayenelerinin yapılması önerilmektedir 
(Arıcan ve ark 2008, Roger KW ve Smith MA 2008). Her iki ekstremite 
de sık görülen eşzamanlı patolojiyi tanımlamak için değerlendirilmelidir 
(Temizoğlu 2005, Roger KW ve Smith MA 2008). Ekstremitelerin tam 
iyi ultrasonografik muayenelerinin yapılması amacıyla at α₂ agonist 
ajanların (Detomidin HCl, Xylazin HCl) düşük dozları ile sedasyona 
alınabilir ve bölgenin traşının yapılarak alkol ile yağlardan arındırılması 
daha iyi muayene yapılması için şarttır.  (Roger KW ve Smith MA 2008, 
Yavuz ve ark. 2010). 

En yaygın ultrasonografik yaralanma belirtileri şunlardır: 

* Tendon kesit alanında bir artış 

* Tendon içindeki genelleşmiş veya fokal konsantrik veya 
eksantrik hipoekoik (koyu) alanlar 

* Longutidinal çizgili yapının bozulması bozulması 

* Özellikle tendon kılıflarındaki yaralanmalarda, tendonun şekli 
ve marjındaki değişiklikler gözlemlenir (Roger ve Schramme 2003, Roger 
ve Smith 2008, Padaliya ve ark 2015). 

5. PROGNOZ 

Düz yarış ve performans atlarında tendinit tedavisinin sonuçları, 
çoğunlukla yüksek nüks ihtimalleri nedeniyle tatmin edici olmamıştır 
(Gills 1997, Roger ve Schramme 2003, Roger ve Smith 2008). Bu risk, 
yarış atlarında daha fazla görülmektedir. Safkan ve standart cins ırk 
atlarında, tendon yaralanmalarının sonucu için ana öngörücü faktörler, 
tedavinin başlangıcında yaralanmanın ultrasonografik derecelendirilmesi 
ve kenter çalışmasının başlangıcında ultrasonografik lif skorudur 
(iyileşmenin ultrasonografik kalitesi). BAPN en ciddi şekilde etkilenen 
atların prognozunu iyileştirebilmesine rağmen, tedavi yönteminin kendi 
başına sonuç üzerinde nispeten az etkisi vardır.  

6. TEDAVİ 

Yıllar boyunca, birçok tedavi metotlerı denenmiştir. Tendon 
iyileşmesi aşamalarının güncel bilgisine dayanarak tendinitisi tedavi 
etmek daha uygun olacaktır (Roger ve Schramme 2003). 

6.1 Akut (inflamatuar) faz 
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Fizik tedavi (dinlenme, soğuk uygulama ve basınçlı bandaj), hedef 
yangıyı en aza indirgemek ve tendon dokusunu yok etmeye devam eden 
proteolitik enzimlerin etkisini sınırlamak olan erken tedavinin en önemli 
yönüdür (Dowling ve ark. 2000, Roger ve Schramme 2003). 
Yaralanmadan hemen sonra, 20 dakikalık soğuk uygulama ile tedaviye 
başlanmalıdır. Soğuk hidroterapi, soğutmada buz uygulamasından daha 
güvenli olarak gösterilmiştir. Bu erken aşamada bile, anında kontrollü 
hareketlerin yardımcı olabileceği, yangının giderilmesi, içsel iyileşmenin 
en üst düzeye çıkarılması ve tam bir hareket aralığının sürdürülmesi 
önerileri yapılmıştır. Bu hareketler, yaralanan dokuların erken pasif ve 
aktif hareketi ile elde edilir. Başarılı olmak için hareketlerin derecesi veya 
sıklığı hastanın ağrı eşiğinin altında kalmalıdır. Kontrollü hareketler, ilk 
72 saat boyunca kısa aralarla serpiştirilmiş, 10 ila 30 karpal ve 
metacarpofalangeal eklemin ekstensiyon ve fleksiyon serisini içeren 15 
dakikalık hafif bir fizik tedavi seansı ile uygulanabilir. Fizik tedavi 
seansları arasında soğuk uygulama ve bandaj uygulaması sürdürülmelidir. 
72 saat sonra, seanslar günde bir veya iki kez yapılmalıdır ve yangı 
azaldığında ve at ekstremitesi daha rahat olduğunda hafif aktif yüklenme 
egzersizi uygulanabilir. Dimetil sülfoksidin (DMSO) lokal uygulaması, 
ödem çözünürlüğünü hızlandırmak için de yararlı olabilir (Roger ve 
Schramme 2003). 

Bağ dokusunda (steroidler, polisülfatlanmış glikosaminoglikanlar 
[PSGAG'lar ve hiyalüronan) koruyucu etkisi olan antienflamatuar 
maddelerin kullanımı için en azından teorik bir temel vardır. Kısa etkili 
steroidlerin sistromik uygulaması, sonraki fibroplazi ile herhangi bir 
etkileşimi önlemek için ilk 24 ila 48 saat içinde yapılmalıdır. 
PSGAG'ların proteolitik enzimleri in vitro olarak inhibe ettiği 
gösterilmiştir ve intralezyonel olarak uygulanabilir. İntralezyonel 
kullanım için lisanslı olmasa da, bu yol sistemik yoldan daha etkili 
olabilir ve intratendüler uygulama iğne bazlı tendon bölünmesi ile 
kolayca birleştirilebilir (Dowling ve ark 2000, Roger ve Schramme 2003). 
Bu aşamadaki cerrahi tedavi, ultrasonografik olarak görülen 'çekirdek 
lezyonun' çözünürlüğünü hızlandırdığı gösterilen perkütan tendon 
bölünmesini içerir. Tendon bölünmesi, intratendüler ilaç tedavisi ile 
kombine edilebildiğinde, bistüri1 ile veya daha az invaziv olarak iğne 
delinmesi ile gerçekleştirilebilir. Genellikle hastalık sürecinde erken 
perkütan tendon bölünmesiyle eşzamanlı olarak uygulanan SDFT'nin 
aksesuar ligamentinin desmotomisinin, yüzeysel dijital fleksörün kas 
kısmının elastikiyetini iyileşme tendonuna ekleyerek SDFT üzerindeki 
tepe gerilmelerini azaltması önerilmektedir. Bununla birlikte, ilk veriler 
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yararlı bir etki gösterse de, bu diğer çalışmalarda doğrulanmamıştır. 
Aksine, SDFT'nin aksesuar ligamentinin desmotomisinin süspansiyon 
ligamentindeki gerginliği arttırdığı ve hatta süspansiyon desmitis 
insidansının artmasına neden olabileceği gösterilmiştir (Roger ve 
Schramme 2003). 

6.2 Subakut (fibroplastik) faz 

Erken ve yürüme egzersizlerinde düzenli ultrasonografik izleme, 
bu aşamada oluşan skar dokusunun kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 
Erken aktif hareketlerin başlamasından sonra iyileşen tendonunun 
ultrasonografik kesit alanı %10'dan fazla artarsa, egzersiz seviyesi 
azaltılmalıdır. 

Skar dokusunun kalitesini arttırmak amacıyla, beta-
aminoproprionitril fumarat (BAPN) yaralanmadan 30 ila 90 gün sonra 
intratendöz olarak enjekte edilebilir (Roger ve Schramme 2003). Bu ilaç, 
kolajen moleküllerinin çapraz bağlanmasını destekleyen enzim olan lizil 
oksidazı inhibe eder. Böylece, çapraz bağların oluşması önlenerek, 
kollajen liflerinin kontrollü egzersiz ile birlikte uzunlamasına hizalamayla 
oluşacağına inanılmaktadır (Dowling ve ark 2000, Roger ve Schramme 
2003). Amerika ve İngiltere'deki erken klinik çalışmalar daha ciddi 
vakalarda bir fayda olduğunu gösterse de, sonraki sonuçlar değişkendir ve 
bu nedenle bu tedavi sadece en ciddi şekilde etkilenen vakalar için 
düşünülmelidir. Bununla birlikte, BAPN'nin artık lisanslı bir ilaç olarak 
mevcut olmadığına dikkat edilmelidir. Sodyum hiyalüronat gibi diğer 
ilaçlar, hem intratendinöz hem de peritendinöz olarak kullanılmış, iyi 
sonuçlar vermiştir. Sodyum hiyalüronat, tendon yaralanmalarında 
adezyon oluşumunun azalttığı deneysel olarak elde edilmiştir (Roger ve 
Schramme 2003). Büyüme faktörlerinin ve / veya hücre bazlı tedavilerin 
intratendinöz kullanımına dikkat edilmektedir. Hem insülin benzeri 
büyüme faktörü 1 (IGF-1) hem de transforming büyüme faktörü beta 
(TGF-β), hasar gördükten sonraki 10 gün içinde hasarlı tendonda pik 
konsantrasyonlarına ulaşır (Roger ve Schramme 2003, Roger ve Smith 
2008). Deneysel tedavi modelleri, bu bilgileri, daha fizyolojik bir 
replasman dokusunu oluşturmak amacıyla endojen büyüme faktörlerini, 
ekzojen IGF-1 veya TGF-β 'nin suprafizyolojik seviyeleri ile desteklemek 
için kullanmıştır. Kemik iliği kök hücre kaynağı ve / veya büyüme 
faktörleri olarak varsayılmıştır ve kemik iliğinin hasarlı süspansiyon 
ligamentlerine doğrudan enjeksiyonunun faydalı etkiler sağladığı 
bildirilmiştir (Herthel 2001). İn vitro olarak genişletilmiş kök hücrelerin 

24



kullanımını içeren diğer hücre bazlı tedaviler araştırılmaktadır (Smith ve 
diğerleri 2003), ancak bu yeni tedavilerin etkili olup olmadığını 
belirlemek için daha fazla çalışma gerekmektedir. 

Kök hücreler bir dizi dokuya farklılaşma potansiyeline sahip 
hücrelerdir (Richardson ve ark 2007, Taylor ve ark 2007). Embriyonik 
kök hücreler gerçekten pluripoteratiftir, ancak allojenik olmanın (daha 
büyük immünolojik toleransla olmasına rağmen) ve teratom oluşumu riski 
ile ilişkili dezavantajlara sahiptir. Postnatal olarak türetilen kök hücrelerin 
çok potansiyelli olduğu veya farklılaşabildikleri sınırlı sayıda hücre 
soyuna sahip oldukları düşünülmektedir. Bu tür kök hücreler kemik 
iliğinden en kolay şekilde elde edilir (Roger ve Smith 2008). Kemik 
iliğinin doğrudan intraligamentöz (veya intratendinous) uygulanmasının 
Suspensor ligament hasarı tedavisinde umut verici sonuçlar verdiği 
bildirilmiştir (Herthel 2001). Kök hücreler, türetildikleri kemik iliğinin 
süpernatantı ile implante edilir. Bu, trombosit açısından zengin plazma da 
dahil olmak üzere diğer biyolojik sıvılarınkinden daha etkili olduğu ve at 
ligament hücreleri üzerinde belirgin bir anabolik etkiye sahip olduğu 
bildirilmiştir (Smith ve ark 2006). 

Plateletten zengin plazma (PRP) tam kanın santrifüj edilmesi ile 
elde edilen ve tam kandan daha yüksek konsantrasyonda platelet 
(trombosit) içeren plazma komponentidir. İçeriğinde çok sayıda büyüme 
faktörü bulundurması dolayısıyla çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarının 
tedavisinde PRP enjeksiyonlarının kullanımını getirmiştir (Yılmaz B ve 
Kesikburun S 2013). Trombositler yara iyileşmesini başlatan ve 
düzenleyen birçok protein, sitokin ve diğer bir takım faktörleri içerir. 
İçerdikleri büyüme faktörleri neovaskülarizasyon ve fibroblast 
kemotaksisini uyarmadan sorumludur ve fibroblast proliferasyonu ile 
kollajen sentezi için uyarandırlar (Diliçıkık ve ark. 2018). Boswell ve 
ark.’ları (2014) atlarda yaptıkları bir çalışmada düşük lökositli ve yüksek 
trombosit konsantrasyonlu PRP’nin daha fazla anabolik büyüme faktörü 
ve daha az proenflamatuar sitokinlerin verilmesiyle sonuçlandığını ve bu 
durumun inflamasyonu azalttığını, matriks gen sentezini artırdığını 
bildirmişlerdir. Aynı şekilde McCarrel ve ark.’larının (2012) yaptıkları bir 
çalışmada da WBC yönünden yüksek konsatrasyonlu PRP’nin MFDS 
tendosuna enjeksiyonundan sonra tendoda enflamatuvar sitokinlerinin 
arttığını vurgulamışlardır. Schnabel ve ark.’larının (2007) yaptıkları bir 
çalışmada da PRP’nin Musculus fleksör digitorum superficialis 
tendonlarında anabolik gen ekspresyonu düzenini artırdığı bildirilmiştir. 
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6.3 Kronik faz 

Erken nüks belirtilerini tespit etmek için düzenli ultrasonografik 
muayeneleri olan kontrollü bir egzersiz programı, kronik tendinit 
vakalarında iyi bir tedavi yaklaşımıdır. SDFT tendiniti olan atların 
tedavisinde iyileşme sonrasında nüksü önlemek için SDFT'nin aksesuar 
ligamentinin bilateral desmotomisinin olumlu sonuçlar verdiği 
savunulmuştur (Roger ve Schramme 2003). 

Kuşkusuz, tendon yaralanmalarından kurtulmaya yardımcı olan 
ana husus, bir rehabilitasyon aracı olarak tanı ultrasonografisinin 
kullanılması olmuştur. Yaralanmadan en az dört ila yedi gün sonra 
yapılan bir başlangıç ultrasonografik değerlendirme, prognostik bilgi ve 
buna karşı kesitsel alanın sonraki ölçümlerinin karşılaştırılabileceği bir 
taban çizgisi sağlar, böylece tendon iyileşmesinin semiobjektif 
değerlendirmesini mümkün kılar. Tendon yaralanması olan bir atın 
kontrollü egzersiz programının bir sonraki seviyesine (özellikle seviye 2, 
3 ve 4) geçmeye hazır olmadan önce önceden belirlenmiş ultrasonografik 
kriterlerin karşılanması gerektiği açıktır. Tendon, egzersiz yoğunluğu 
artırılacaksa ekojenite ve lif paterninde bir iyileşme ile birlikte, önceki 
muayeneye kıyasla enine kesit alanında (yani herhangi bir seviyede enine 
kesit alanında <% 10 artış) sabit veya azaltılmış olmalıdır (Roger ve 
Schramme 2003). Klinik araştırmalar, erken kenter çalışmasının 
genellikle BAPN ile tedavi edilen atlarda klinik bozulmaya yol açtığını ve 
bu nedenle kenter egzersizinin BAPN tedavisinden sekiz ay sonrasına 
kadar devam etmemesi gerektiği önerilmektedir (Dowling ve ark 2000, 
Roger ve Schramme 2003). 

6.4 Özel terapiler 

Bireysel koşullar diğer spesifik tedavi yöntemlerinden 
yararlanabilir. Örneğin, dijital kılıf içindeki derin dijital fleksör 
tendondaki intratekal yırtıklar ve metakarpofalangeal eklem seviyesinde 
süspansiyon ligamentinin yırtığı artroskopik debridmandan fayda sağlıyor 
gibi görünmektedir (Dowling ve ark 2000, Roger ve Schramme 2003). 
Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (SWT) birçok tendon ve ligament 
yaralanması için savunulmuştur, ancak etkinliğinin iyi klinik bulguları 
daha tam kanıtlanmamıştır (Dowling ve ark 2000, Roger ve Schramme 
2003, Roger ve Smith 2008). Ayrıca, fasiyotomi ile kombine lateral 
plantar metatarsal nörektominin, şüpheli kompartman kompresyon 
etiyolojisini yansıtan bu sorunlu durumun başarılı yönetimi için alternatif 
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bir yöntem sağladığı ileri sürülmüştür (Dowling ve ark 2000, Roger ve 
Schramme 2003). 

Terapötik ultrason ve lazerin dokular üzerindeki etkisi tam olarak 
anlaşılamamıştır. Ultrasonun ana etkisinin ses enerjisinin termal enerjiye 
dönüştürülmesi olduğu düşünülmektedir. At kas-iskelet sistemi 
bozukluklarının tedavisi için ultrasonun etkileri üzerine bilimsel olarak 
ikna edici bir araştırma olmamasına rağmen, Morcos ve Aswad (1978) 
tarafından yapılan bir araştırma, terapötik ultrason kullanımının, deneysel 
olarak bölünmüş at tendonlarındaki kontrollere kıyasla artmış 
vaskülarizasyon ve fibroblastik proliferasyon ile sonuçlandığını 
bidirmiştir. Düşük seviyeli lazer tedavisinin hücresel metabolizmayı 
uyardığı ve in vitro fibroblast proliferasyonunu ve kollajen sentezini 
arttırdığı gösterilmiştir (Henninger 1994). Bununla birlikte, lazerle tedavi 
edilen ve kontrol edilen tendinopati veya desmopati vakaları arasında 
önemli bir fark gösteren hiçbir klinik çalışma yoktur (Roger ve Smith 
2008). 

7. SONUÇ 

Hasar gören tendonlar rejenerasyondan ziyade onarımla iyileşir ve 
bu nedenle koruyucu önlemler tercih edilmelidir (Dakin 2017). Bu 
çalışmadan, atlarda tendinitin önlenmesi için dört strateji önerilebilir. 

Koruyucu stratejiler 

 * Egzersizin erken uygulanması veya tendon kuvvetinin / 
yaralanmaya karşı direncin geliştirilmiş genetik belirleyicileri ile iskelet 
olgunluğundan önce tendonun kalitesini en üst düzeye çıkarmak 

* İskelet olgunluğundan sonra ekzersizleri kontrollü 
ultrasonografik muayene eşliğinde yapmak 

* Tendinitis ile ilişkili risk faktörlerini azaltmak. Örneğin; Atın 
ekzersiz yoğunluğu, çalıştığı zemin yüzeyi, binicinin ağırlığı, nallama 
hataları düzeltilmelidir. 
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GİRİŞ 

Ülkemiz bulunduğu coğrafik konumu ve yapısı itibariyle Avrupa 
ülkelerine oranla oldukça zengin doğal bitki çeşitliliğine sahiptir. Türkiye 
12.000 civarındaki bitki taksonu ve bunun içerisindeki 3/1’lik endemik 
oranı ile Dünya’da değişkenlik gösteren ekolojik şartlara sahip önemli 
ülkelerden biridir (Şenkul ve Kaya, 2017) 

Zengin bitki örtümüze rağmen ülkemizdeki peyzaj mimarlığı 
çalışmalarında kullanılan bitki çeşitlerine bakıldığında büyük 
çoğunluğunun yabancı yurtlu bitkiler olduğu görülmektedir (Yazgan ve 
ark., 2005). Yabancı yurtlu bitkilerin tercih edilme nedenlerinin başında, 
doğal bitkilerin fidan veya tohum olarak temininde güçlük çekilmesi yer 
almaktadır (Caf ve ark., 2016). Doğal bitki tedarikinin zor olması, peyzaj 
çalışmalarında yabancı yurtlu bitkilerin kullanılmasına yönlendirmekte ve 
buna bağlı olarak bitki üretimi ve ticareti yapılan firmalarda doğal 
bitkilere oranla egzotik bitkiler daha çok görülmektedir (Yazgan ve ark., 
2005). Fakat peyzaj çalışmalarında kullanılan yabancı yurtlu bitkiler, 
biyolojik çeşitliliğe zarar vermektedir. Ayrıca, istilacı olarak bilinen bazı 
yabancı yurtlu bitkiler, yayılıcı özelliklerinden dolayı doğal bitki türleri 
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üzerinde baskı oluşturmakta ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir (Deniz 
ve Şirin, 2005). 
 
Ülkemiz doğal bitki örtüsünde estetik ve fonksiyonel özellikleriyle birçok 
ağaç, çalı ve otsu karakterli süs bitkileri bulunmaktadır. Doğal süs 
bitkileri, kendi ekolojik isteklerine uygun alanlarda, çok az bakım 
koşulları altında peyzaj çalışmalarında kullanılabilecek karakterdedir 
(Deniz ve Şirin, 2005). Bu özellikteki doğal bitkilerin peyzaj 
çalışmalarında kullanılması; 
 
• Doğal canlı topluluklarının yaşamına önemli katkı sağlamaları, 
• Toprağın verimliliğine katkıda bulunmaları, 
• Erozyonu azaltmaları, 
• Birçok yabancı yurtlu bitkiye oranla daha az gübre, ilaç gibi 

kimyasal madde girdisine ve daha az diğer bakım önlemlerine 
gereksinim göstermeleri gibi avantajları beraberinde getirmektedir 
(Yazgan ve ark., 2005). 

Doğal süs bitkilerinin peyzaj çalışmalarında kullanımı birçok avantaj 
sağladığı gibi, sulama miktarı yabancı yurtlu bitkilere oranla daha az 
olacağından Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape) çalışmalarına da katkı 
sağlayacaktır (Caf ve ark., 2016). 
 
Doğal bitkilerimizin ekonomik şekilde üretilip uygulayıcıların 
kullanımına sunulması, peyzaj koruma, geliştirme, onarım ve düzenleme 
çalışmaları için gereklidir (Özgün, 2002). Peyzaj çalışmalarında tercih 
edilebilecek, verimli, kaliteli, tüketici isteklerine uygun doğal bitkilerin 
üretilmesi, gerek süs bitkileri sektörüne, gerekse ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlayacaktır. Ancak ülkemizde toplanan doğal materyaller şimdiye 
kadar sadece tanımlanıp çok azı üzerinde üretim çalışmaları yapılmıştır 
(Kaya ve ark., 2012). 
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Bu çalışmada, ülkemizde doğal olarak bulunan Convolvulaceae 
familyasına ait estetik ve fonksiyonel değere sahip Convolvulus 
compactus (Bodur dolaşgan) türünün, farklı konsantrasyonlarda IBA 
büyüme düzenleyicisi kullanılarak çelikle üretimi yapılmış ve peyzajda 
muhtemel kullanım alanları belirlenmiştir. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Convolvulaceae familyasına ait olan Convolvulus, dünya üzerinde 
yaklaşık 250 türle temsil edilmektedir. Ülkemizde Convolvulus cinsine ait 
toplam 39 takson yayılış göstermektedir (Aykurt, 2010). Çalışmada 
kullanılan Türkçe adı “Bodur dolaşgan” olan C. compactus bitkisi (Şekil 
1.) ülkemizde doğal olarak; Güney Marmara Bölümü, Ege Bölgesi, İç 
Anadolu Bölgesi, Yukarı Fırat Bölümü, Akdeniz Bölgelerinde yayılış 
göstermektedir. Fitocoğrafik olarak hem Akdeniz hem de İran-Turan (çift 
yayılışlı) bölgelerinde yer alır (Güner ve ark., 2012). 
 

                            
 

Şekil 1. Isparta-Kızıldağ’da C. compactus taksonunun yaprak ve çiçek görünüşü 
(Orijinal, Haziran 2017 
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Süs bitkilerinin tasarım potansiyeli bitkinin estetik, fonksiyonel ve 
ekolojik özellikleriyle belirlenebilmektedir (Ekici, 2010). Bitki boyu, 
büyüme şekli, form, renk, koku, vurgu, fon ve hareketlilik estetik 
özellikler; yer örtücü, perdeleme, gölgeleme, sınırlayıcı, yönlendirici, su 
ve toprak koruma gibi etmenler fonksiyonel; kent iklimi, yaban hayatı, 
mevcut bitki örtüsü, toprak, su vb. özellikler ise ekolojik etmenlerdir. 
Estetik ve fonksiyonel özelliklere sahip olan C. compactus bitkisinin süs 
bitkisi özelliklerini belirleyen etmenler Tablo 1.’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. C. compactus BOISS. (Bodur dolaşgan) taksonunun süs bitkisi 
özellikleri tablosu (Ellenberg ve Mueller-Dombois, 1967; Davis, 1978; 
Aykurt, 2010) 

 
 

Convolvulus compactus Taksonunun 
Süs Bitkisi Özeliklerinin Belirlenmesi 

 
Yaşam Süresi Çok Yıllık 
Formu Kompakt 
Hayat Formu Kamefit 

Çiçek Rengi 
Nadiren sarı, beyaz, açık 
pembe, pembe  

Çiçeklenme Zamanı Mayıs-Temmuz 
Çiçekli Kalış Süresi Birkaç ay 
Çiçek Sapı Sapsız-Kısa saplı 
Yaprak Yapısı Tüysü Basit Yapraklı 
Yaprak rengi Grimsi yeşil 
Kök Yapısı  Kazık Kök 
Işık İsteği Güneş-Yarı gölge 
Toprak isteği  Her türlü toprakta yetişir 
Herdem yeşil olma 
durumu Kışın yaprağını döker  

 
 
Üretim Aşaması 
C. compactus bitkisi, 2016-2017 ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde, 
Isparta ve Konya çevresinden temin edilmiştir. Çelikle çoğaltma 
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yöntemlerinden tepe çeliği-yumuşak çelik (Kaşıkcı, 2009) yöntemi 
kullanılmıştır. İlkbahar dönemi çelikleri, bitki çiçeklenme döneminden 
önce; Nisan ayında, sonbahar dönemi çelikleri; Eylül ayında alınmıştır. 
İlkbahar çelikleri; bitki ilk sürgünleri vermeye başladığında, üzerinde en 
az iki boğum bulunacak şekilde (Özat, 2010) 2-4 cm uzunluğunda 
alınarak, üzerindeki yaprak sayısı azaltılıp hazır hale getirilmiştir. 
Sonbahar döneminde ise bitkilerin çiçeklenme ve büyüme döneminden 
sonra aynı yöntemle çelikleri alınmıştır. 
 
Bitki çelikleri, güneşe maruz bırakılmadan, nemli perlit bulunan plastik 
kaplar içerisine konulup (Kesici ve ark., 2010) viyollere dikilmek üzere 
yarı kontrollü sera ortamına taşınmıştır. Çelikler, nötr ve su tutma 
kapasitesi yüksek olan perlit ortamına (Özkan, 2014); hormonsuz (0-
kontrol grubu), 5.000 ppm ve 10.000 ppm’lik IBA köklendirme hormon 
uygulamaları ile Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ne göre 3 tekerrürlü 
olarak dikilmiştir (Şekil 2.). İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde her bir 
uygulama için 90 adet çelik kullanılarak toplamda 270 bitki çeliği 
alınmıştır. Hormon uygulaması yapılacak çeliklerin 1 cm’lik dip kısımları 
(Ünal ve ark., 2004), önceden hazırlanmış olan çözeltilerin içerisinde 
“Hızlı Daldırma” yöntemiyle 10 sn bekletilerek (Tezel ve Bostan, 2016) 
köklendirme ortamına dikilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Yarı kontrollü serada C. compactus çeliklerine ait 3 tekerrürlü deneme deseni 

(Orjinal, 2017) 
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Hazırlanan çeliklerin sulama sıklığı, hava durumu ve mevsime göre 
ayarlanarak sisleme yöntemiyle sulanmıştır. Basit termometreyle sıcaklık 
ölçümü yapılan sera ortamının sıcaklığı 18-25 ˚C olacak şekilde tutulmuş, 
aşırı sıcakların görüldüğü günlerde sera havalandırılarak bu sıcaklık 
aralığı sağlanmıştır. 
 
Bitki çelikleri köklendirme ortamına dikildikten 50-55 gün sonra ilkbahar 
çelikleri sökülerek ölçümleri yapılırken, sonbahar çelikleri 60-65 gün 
sonra sökülerek ölçümleri yapılmıştır. Sökülen çeliklerin; 
 Her bir çelikte görülen kök sayısı, 
 Hormonlara göre köklenme görülen çelik adedi,  

Elde edilen verilerin analizi “SPSS 21.0” istatistik programında 

hesaplanmış ve önem derecelerine göre ortalamalar arasındaki farklılığın 
belirlenmesinde LSD testi uygulanmıştır. Ölçümleri yapılan bitki 
çelikleri; torf: hayvan gübresi: perlit (2:2:1) karışımına aktarılmıştır. 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Üretime alınan C. compactus bitkisinin ilkbahar çeliklerinde köklenme 
görülürken, sonbahar çeliklerinde köklenme görülmemiştir. Farklı 
dozlardaki IBA uygulamalarının, ilkbahar dönemi çeliklerinin 
köklenmeleri üzerinde istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği 
tespit edilmiştir (p<0.05). 
 
Yapılan LSD çoklu karşılaştırma yöntemi sonucunda; 5.000 ppm-0 
(kontrol grubu) IBA uygulamaları arasında ve 10.000 ppm-0 (kontrol 
grubu) IBA uygulamaları arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık 
tespit edilirken, 5.000 ppm-10.000 ppm IBA uygulamaları arasında 
istatistiki anlamda farklılık gözlemlenememiştir. 

 Analiz sonuçlarına göre; 
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 5.000 ppm>0: 5.000 ppm’lik IBA hormonu uygulanan çeliklerin, 
hiç uygulama yapılmayan (0=kontrol grubu) çeliklerden daha 
fazla köklendiği tespit edilmiştir.  

 10.000 ppm>0: 10.000 ppm’lik IBA hormon uygulamalı 
çeliklerin, hiç uygulama yapılmayan (0=kontrol grubu) çeliklerden 
daha fazla köklendiği tespit edilmiştir. 

 
C. compactus bitkisinin, sonbahar dönemi çeliklerinin bütün 
uygulamalarında köklenme görülmemiştir. Veri sonuçları alınamayan 
sonbahar dönemi çeliklerinin istatistiksel analizi yapılamamıştır. 
 
Köklenme sonrası elde edilen verilere göre C. compactus bitkisinin 
ilkbahar çeliklerinde en çok köklenme, % 22 oranında 5.000 ppm’lik IBA 
hormon uygulamasında görülürken onu % 21 oranında 10.000 ppm’lik 
IBA dozu takip etmiştir ve en az köklenme ise % 9 oranında hormon 
uygulaması yapılmayan çeliklerde görülmüştür (Şekil 3.).  
 

 

 
 

Şekil 3. İlkbahar döneminde C. compactus çeliklerinin farklı IBA uygulamalarına göre 
köklenme yüzdeleri 
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İç Anadolu’nun bozkır bitki örtüsünde Convolvulus sp. türleri yaygın bir 
şekilde görülmektedir (Öner ve ark., 2016). Convolvulus L. cinsinin, tıbbi 
alanda (Bozkurt, 2019) ve arıcılıkta kullanılan önemli türleri 
bulunmaktadır (Öztürk ve ark., 2017). Ayrıca estetik ve fonksiyonel 
özellikleriyle peyzaj çalışmalarında kullanım potansiyeli bulunan türlere 
de sahiptir. 
 
Bozkırlarda, kumlu ve kayalıklı alanlarda doğal olarak görülen 
Convolvulus holosericeus M. Bieb. subsp. holosericeus taksonu, kaya 
bahçelerinde kullanıma uygun bir türdür (Tuttu ve ark., 2019).  C. 
compactus taksonu da Pinus nigra ormanı açıklıklarında erozyona 
uğramış tepelerde doğal olarak yayılım göstermektedir (Davis, 1978). 
Gölgelik alanlarda yetişebilen C. compactus, fazla boy yapmaması ve 
ekstrem toprak ve su ihtiyacı olmaması, nedeniyle kaya kuru duvar 
bahçelerinde kullanıma uygun bir türdür. Dokusu ve çiçek rengi ile 
taşlarla kontrast oluşturabilecek C. compactus kaya bahçelerinde zıtlık, 
vurgu gibi tasarım ilkelerini yansıtacak özelliktedir. 
 
Erozyona uğramış tepelerde doğal olarak görülen C. compactus, hem 
eğimli hem de düz arazilere ayak uydurabilen bir tür olmasından dolayı 
peyzaj onarım çalışmalarında kullanılabilecek öncü bitkilerden olabilir. 
Toprak yüzeyini sık dokusuyla örterek gölge oluşturması, toprak altında 
kuvvetli kök sürgünleriyle toprağı sarması, gösterişli iri çiçeklere sahip 
bir yer örtücü olmasından dolayı peyzaj onarım çalışmalarında hem 
estetik hem de işlevsel olarak kullanıma uygundur. 
 
Peyzaj bitkilendirme çalışmalarında geniş çim alanları yerine, yer örtü 
bitkilerin kullanılması ve az su tüketen doğal bitki türlerinin tercih 
edilmesi, su tasarrufu sağlayan yaklaşımlardandır (Bayramoğlu ve ark., 
2013). Doğal bitkiler, kendi ekolojik koşullarında az sulamaya gereksinim 
duyarlar ya da doğal yağış dışında sulamaya ihtiyaç duymazlar (Barış, 
2007; Ertop, 2009). Bozkır bitki örtüsünde görülen Convolvulus L. türleri 
eksterm toprak ve iklim şartlarına toleranslı olması özelliğiyle kurakçıl 
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peyzaj çalışmalarında kullanıma uygun bitkilerdir. Bu bağlamda C. 
compactus, kurakçıl peyzaj çalışmalarında ve çime alternatif olarak geniş 
alanların bitkilendirme çalışmalarında kullanılabilecek türlerdendir.  
 
Çiçek özellikleriyle etkili Convolvulus arvensis L. ve Convolvulus 
cantabrica L. (Şekil 4.10) bitkileri peyzaj çalışmalarında estetik ve 
fonksiyonel olarak, su bahçeleri, zemin kaplama ve refüj 
bitkilendirmelerinde kullanımı uygundur (Surat ve Eminağaoğlu, 2018) 
Aynı cinse ait C. compactus taksonu da etkili çiçekleri ve toprak yüzeyini 
örten formuyla tasarımlarda bitkiler arası geçişi sağlamada yer örtücü 
bitki olarak kullanılabilir özelliktedir. Pinus nigra açıklıklarında doğal 
yayılış gösteren C. compactus, yarı gölge ve gölge ortamlara ayak 
uydurabilmesi özelliğiyle sık ağaçların bulunduğu gölgelik alanların 
bitkilendirmesinde kullanılabilecek bir yer örtücüdür. 
 
Farklı doku ve formdaki her bitkinin sesi dağıtma ve absorbe etme 
özelliği bulunurken bitkinin sık yaprak dokusuna sahip olması gürültünün 
azalmasında önemli bir kriterdir (Erdoğan ve Yazgan, 2007). Ayrıca 
yumak formlu ve sık sürgün oluşturan bitki türleri, su erozyonunu 
önlemede diğer türlere göre daha etkilidirler (Zengin ve ark., 2009). C. 
compactus, sık dokulu kompakt formuyla, yoğun trafikten kaynaklı 
gürültünün azaltılması için refüj bitkilendirme çalışmalarında ve kuvvetli 
kök yapısıyla erozyonunu önlemek için eğimli alanların bitkilendirme 
çalışmalarında kullanılabilecek bitki türlerindendir. 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Hızlı ve kolay üretim yöntemlerinden biri olan çelikle üretim yöntemiyle, 
tohumla üretimi zor olan türlerden istenilen sayıda birçok bitki elde 
edilebilmektedir. C. compactus taksonunun çelikle üretimi için en uygun 
dönem ilkbahar dönemidir ve çeliklerin en iyi köklenme gösterdiği IBA 
dozu 5.000 ppm’dir.  
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Estetik ve fonksiyonel özellikleri incelenen C. compactus taksonu 
peyzajda; 
 Kurakçıl peyzaj çalışmalarında,  
 Yer örtücü olarak,  
 Kaya-kuru duvar bahçelerinde,  
 Çatı ve teras bahçelerinde,  
 Peyzaj onarım (erozyon, şev stabilizasyonu,…) çalışmalarında,  
 Refüj bitkilendirme çalışmalarında,  
 Özel amaçlı alan düzenlemelerinde (sergi, koleksiyon 

bahçelerinde)  
 Kentsel mekanların bitkilendirme (park, bahçe, su bahçeleri, konut 

alanları, bordür bitkilendirmeleri) çalışmalarında kullanılabileceği 
kanaatine varılmıştır. 
 

Ülkemizdeki doğal süs bitkilerinin üretimini ve peyzaj çalışmalarında 
kullanımını artırmak için; 
 Süs bitkisi özelliği taşıyan doğal türlerin envanteri çıkarılmalı ve 

bu türlerin tehlike kategorisi belirlenmeli, 
 Türe en uygun üretim yöntemi seçilerek çoğaltma işlemi 

yapılmalı, 
 Doğal bitki kullanımının ekolojik ve ekonomik faydaları üzerinde 

farkındalık oluşturmak için, üretici firmaların çalışanları 
bilinçlendirilmeli, 

 Peyzaj çalışmalarında doğal bitki kullanmanın önemini anlatan 
broşür ve kataloglar hazırlanarak halka dağıtılmalı, 

 Doğal süs bitkilerinin daha iyi tanınması ve peyzajdaki tasarım 
yönünün görülmesi adına doğal süs bitkilerimizle tasarlanmış 
botanik bahçeleri oluşturulmalı, 

 Doğal bitkileri bulunduğu habitatında iyi bilen bilim adamları ile 
üretimini yapan ve peyzaj çalışmalarında kullanan farklı 
disiplinlerdeki araştırmacılar ortak çalışmalar yapmalı. 
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Çelikle üretimi sağlanan ve süs bitkisi özelliği taşıyan C. compactus doğal 
taksonunun bundan sonraki peyzaj çalışmalarında kullanılması; egzotik 
bitkilerden kaynaklı olumsuzlukları azaltılıp ülke ekonomisine ve ülke 
ekolojosine katkı sağlayacaktır. 
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1.GİRİŞ 
 
Türkiye’de toplam 75.217 hektar alanda örtü altı tarımı yapılmaktadır. Bu 
alanın %47.21’i plastik seralardan, %25.45’i alçak tünellerden, %15.94’ü 
yüksek tünellerden ve %11.40’ı cam seralardan oluşmaktadır. Domates 
Örtü altında üretimi yapılan sebzeler arasında ilk sırada gelmektedir ve 
2017 yılında örtü altında 3.82 milyon ton domates üretilmiştir. Türkiye 
örtüaltı domates üretiminin %62’si Antalya ilinde yapılmaktadır (Örük ve 
Engindeniz, 2019). Türkiye’de domates üretimi örtü altı üretim değeri 
açısından ayrı bir öneme sahiptir. Destekleme politikaları ile üretimde 
devamlılığı sağlama, verimliliği artırma ve üretimi yönlendirme 
amaçlamaktadır (Topcu, 2008).Tarımsal desteklemeler yoluyla ülkeler 
ekonomik sistemleri ile uyumlu belirlediği amaçlara ulaşmak 
istemektedirler (Gürler, 2016). Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine bağlı 
olarak tarım sektörüne verilen destek miktarları değişmektedir. Bütçe 
kısıtları sebebiyle gelişmekte olan ülkelerde tarıma sektörüne aktarılan 
destekler gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır (Necat ve Özalp, 2017). 
Türkiye’de ise 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanununa göre 
“Tarımsal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kaynak, 
gayrisafi millî hâsılanın yüzde birinden az olamaz” hükmü yer almaktadır 
(Kandemir, 2011). 
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Türkiye’de 2015 yılında domates ürününe toplam destek miktarı 38 
TL/ton olup domates üretim maliyetlerinin %2.21’i bu desteklerle 
karşılanmıştır. Tarımsal politikalar uygulanırken hedef kitlenin sosyo 
ekonomik ve demografik niteliklerinin analiz edilmesinin üretimi daha 
etkin kılacağı belirtilmiştir (Topcu, 2008). Desteklemelerin üretimi etkin 
kılması için üreticilerin uygulanan desteklerden faydalanma istekliliğinin 
bulunması gerekmektedir.  
 
Tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticilere verilen destek miktarları kadar , 
aktarılan desteklerden üreticilerin ne ölçüde yararlandığın incelenmesi 
verilen desteklerin etkinliği açısından önemlidir (Abay vd.,2017). 
Türkiye’de tarımsal desteklemelerden faydalanma istekliliği ilgili çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır.  Tarımsal destekleme istekliliğinde etkili olan 
faktörleri; Topcu (2008) çiftçilerin Erzurum ili için Aydın vd (2019) 
Edirne’deki üreticilerin damlama sulama desteklerini, Aşkan ve Dağdemir 
(2015) süt sığırcılığı yapan işletmelerin desteklemelerden faydalanma 
istekliklerini tespit etmişlerdir. Tan ve Everest (2015)‘de yapmış olduğu 
çalışmada Türkiye’de uygulanan tarım politikaları kapsamında üreticiye 
verilen desteklerin değişimi ve bu desteklerin bütçedeki payları yıllar 
itibariyle incelenmiştir.  
Araştırma Antalya’da mazot, bambus arısı, gübre desteklerinden 
yararlanan ve yararlanmayan domates üreticilerini kapsamaktadır. 
Araştırmada; Antalya’da domates üretimi yapan üreticilerin uygulanan 
tarımsal desteklemelerden ne kadar yararlandıklarını ve bu desteklerden 
faydalanmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
 
2.MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Araştırmanın materyalini; Antalya’da domates üretimi yapan 
işletmelerden elde edilen birincil veriler oluşmaktadır. Üreticiler ile yüz 
yüze anket çalışması 2019 yılında yapılmıştır. Domates ürününün tarıma 
dayı sanayinin önemli hammaddesi olması ve bölgede geniş üretici 
kitlesinden üretiliyor olması nedeniyle seçilmiştir. Çalışmada örnekleme 
derleme olarak işletme alan büyüklükleri temel alınarak tabakalı 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ana kitle birim sayısından daha az 
sayıda birim çekilerek ana kitle parametrelerinin tahmini işlemlerine 
örnekleme adı verilir (Güriş, Çağlayan vd. 2011). Araştırmanın ana kitlesi 
Antalya yer alan domates işletmelerin alan genişlikleri Çiftçi Kayıt 
Sistemi verileri örneklem hacminin belirlenmesinde kullanılmıştır. Kitleyi 
en iyi temsil eden örneklemin çekilmesi için ana kitlenin homojenliği 
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önemlidir ve homojenlik küçük varyansa sahip olmak demektir (Mert, 
2016). Ana kitlenin homojen olmaması veya heterojen olması 
koşullarında tabakalı örnekleme uygun bir örnekleme türüdür. Tabakalı 
örneklemede ana kitledeki heterojenliğe karşılık kendi içinde homojen 
olarak oluşturulan tabakaların her birinden birer rassal örneklem seçilerek 
tabakalı örnekleme oluşturulur (Gürsakal, 2013). Ana kitle Antalya’da 
serada domates üretimi alan genişlikleridir. Ana kitle heterojen olup 
olasılıklı örnekleme türlerinden tabakalı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Tabakalı tesadüfi örneklemede aşağıdaki Neyman eşitliği 
kullanılarak uygun örnekleme hacmi belirlenmektedir (Yamane ve Esin, 
2010). 

( )2

2 2 2
h h

h h

N S
n

N D N S
=

+
∑

∑   

( n : Örnek büyüklüğü N : Popülasyonu oluşturan işletme sayısı, hN : 
h’nıncı tabakadaki işletme sayısı, hS : h’nıncı tabakanın standart sapması, 

2
hS : h’nıncı tabakanın varyansı)  

Araştırmada parametrelerin tahmini için seçilen örnek büyüklüğü 0,05 
yanılma düzeyi ile 160 işletmedir.  
 
Serada domates üretimi yapan üreticilerin destekleme politikalarından 
yararlanma istekliliğinde etkili olan faktörlerin analizde ise nitel tepkili 
regresyon modelleri kullanılmıştır. Ekonometrik analiz çalışmanın ana 
amacına yani desteklerden faydalanma istekliliğini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Regresyon modellerinde yapay 
(kukla) değişkenler bağımsız değişken olarak yer aldıkları gibi bağımlı 
değişken gibi yer alabilirler (Güriş, Akay vd. 2017). Bağımlı değişkenin 
yapay değişken ve iki durumlu değişken olduğu modellere ikili tercih 
modelleri (binary choice models) olarak adlandırılırlar (Tarı, 2010). 
Bağımlı değişken Bernoulli dağılımına sahipse (0 ve 1 değeri alıyorsa) 
Logit ya da Probit model, kullanılmalıdır (Gujarati, 2012). Logit ve probit 
modelleri arsındaki küçük fark logit modelde logistik odds oranı 
kullanılırken probit modelde Gaussian (normal) dağılım fonksiyonu 
kullanılmasıdır. Logit ya da Probit regresyonunda kalıntıların normal 
dağılması, hatta varyansın sabit olması, doğrusallık gibi varsayımlar 
aranmamaktadır. Numerik bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağlantının olmaması, model spesifikasyonu gibi varsayımlar hala 
geçerliliğini korumaktadırlar  (Mert 2016). Logit ve probit modelleri 
genellikle benzer sonuçlar verir ve uygulamada birisini diğerine tercih 
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etmenin ikna edici bir nedeni bulunmamaktadır (Gujarati, 2016). Probit 
modelinin tahmin yöntemi için en küçük kareler yöntemi uygun 
olmamaktadır. EKK yöntemi bağımlı değişkenin normal dağılım 
gösterdiği varsayımı ile hareket etmektedir ve probit modellerde ise 
bağımlı değişken nominal ölçekli olduğundan bu varsayım 
sağlanmamaktadır (Kalaycı, 2005; Topcu,2008). Kullanılan ekonometrik 
modelin tahmin yönteminde En Küçük Kareler yöntemi yetersiz 
kalmaktadır ve modelin tahmin yöntemi olarak en çok olabilirlik yöntemi 
kullanılmıştır. En çok benzerlik tahmin yöntemiyle modelin 
parametrelerinin daha tutarlı tahminlerini elde etmek mümkündür (Tari, 
2010). Çalışmada probit model ve tahmin yöntemi olarak en çok 
olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Bu doğruluda araştırmanın iki hipotezi 
mevcuttur. Bunlardan ilki Domates üreticilerin tarımsal desteklerden 
faydalanma istekliğinin olup olmadı yönünde olup ikinci hipotezde 
desteklemelerden üreticilerin yararlanma istekliliğini etkileyen faktörlerin 
neler olduğudur. 
 
H0:Üreticiler Tarımsal Desteklerden Faydalanmak İstememektedir. 
H1: Üreticiler Tarımsal Desteklerden Faydalanmak İstemektedir. 
 
Araştırmanın ikinci kısmını üreticilerin desteklerden faydalanma düzeyi 
etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Topcu 2008’de yapmış olduğu 
çalışmada yaş değişkeni ve aylık sosyal gelir düzeyleri artıkça destekleme 
politikalarından faydalanma istekliliği azaldığını sonucuna ulaşmıştır. 
Necat ve Özalp (2017) ise en fazla işletme büyüklüğünün, sonrasında 
mülk arazi oranının ve eğitimin arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Başka bir 
çalışmada ise eğitim, arazi büyüklüğü, tarımla ilgili bilgi edinme 
durumları ve işletme ölçeği destekleme tercihlerini belirlemiştir (Uzmay 
ve Çınar, 2016). Araştırmada kullanılan değişkenler Çizelge 1’de 
verilmiştir. Bağımlı değişken olarak Domates üreticilerinin 
desteklemelerden yararlanma istekliliği modelde kullanılmıştır. Bağımsız 
değişkenler olarak ise; Üretici yaşı(yıl), işletme genişliği(da), tarımsal 
gelir(TL), hanede yaşayan sayısı(kişi) ve üreticinin eğitim düzeyi 
bağımsız değişken olarak alınmıştır. 
 
H0:Xij Değişkenleri Faydalanma İstekliliğini Etkilememektedir. 
H1: Xij Değişkenleri Faydalanma İstekliliğini Etkilemektedir. 
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Çizelge 1. Modelde Kullanılan Değişkenler     
   

Değişken 
sembolü Değişkenlerin tanımı ve açıklaması Referanslar  

𝑌𝑖 
Domates üreticilerinin 
desteklemelerden 
yararlanma istekliliği 

𝑦𝑖11:Kabul  
𝑦𝑖12:Red 

- 

𝑥1 Yaş Yıl (Altıntaş, 
2012) 

𝑥2 İşletme genişliği Sayı (Necat, 
2017) 

𝑥3 Tarımsal gelir Sayı (Çelikyurt 
vd. 2017) 

𝑥4 Hanede yaşayan sayısı Sayı  (Topcu, 
2008) 

𝑥5 Eğitim Yıl  (Aydın vd. 
2019) 

 
 
3.BULGULAR 
Araştırmaya katılan üreticilerin yıllık ortalama tarımsal gelirleri 18 
3318,8 TL ve tarım dışı yıllık ortalama gelirleri 24 913, 5TL’dir. 
Ortalama üretici yaşı 42.26 yıl olup en genç üretici 22 en yaşlı üretici ise 
66 yaşındadır. Sera alan genişliği en yüksek 80 da ve en düşük 2 da olup 
160 işletmenin toplam sera işletme genişliği 8,31 da ortalamaya ve 8.71 
standart sapmaya sahiptir. 
 
Çizelge 2. Betimsel istatistikler 
Değişkenler Ortalama Standart 

Sapma 
Minimum 
Değer  

Maksimum 
Değer 

Yaş(Yıl) 42.26875 10.02746  22  66 
Eğitim 1.74375  .67523  1 3 
İşletme 
Genişliği(Da) 

8.319375  8.734379  2 80 

Toplam Gelir 
(Tl) 

208231.8 290710.9  13000  2500000 

Tarımsal Gelir 
(Tl) 

183318.8 249152.3  13000 2500000 

Tarım Dışı Gelir 24913.05 95454.19 0 1000000 
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(Tl) 

Hanede Yaşayan 
Sayısı (Kişi) 

3.91875 1.081415 1 8 

Tarımsal 
Deneyim (Yıl) 

22.49375 10.9113 2 50 

Üreticilerin desteklerden faydalanma istekliliği sayıları Çizelge 3’de 
verilmiştir. Görüşme yapılan üreticilerin tamamı kredi desteği, kdv 
indirimi, gümrük muafiyeti, yatırım teşvik desteği, sigorta desteği ve iyi 
tarım uygulamaları desteği almadıklarını belirtmişlerdir. Üreticiler 
tarafından yararlanılan destekler sırasıyla; bambus arı desteği, mazot 
desteği ve sera desteğidir.  

Çizelge 3.Desteklenmeden Faydalan Üretici Sayıları 
Destek Alan Üretici 
Sayısı 

Destek 
Almayan 
Üretici 
Sayısı 

% 

1. Kredi
Desteği

0 160 0 

2. Mazot
Desteği

15 145 9.375 

3. Bambus
arı desteği

45 115 28.125 

4. Kdv 
indirimi

0 160 0 

5. Gümrük 
muafiyeti

0 160 0 

6. Yatırım
teşvik
desteği

0 160 0 

7. Sigorta 
desteği

0 160 0 

8. İyi tarım
uygulamalar

0 160 0 

9. Sera 
desteği

1 159 0.625 

Toplam 
Ortalama Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 
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destek 
miktarı 

216.6531 646.352 0 6560 

Üreticilerin bir üretim sezonunda aldıkları ortalama destek miktarı 
yaklaşık 217 TL’dır. Sezonluk destek miktarı 0 ile 6560 TL arasında yer 
almaktadır (Çizelge 3). Üreticilerin desteklerden faydalanma düzeyinin 
oldukça düşük olduğu Çizelge 3’de verilmiştir. Üreticilerin desteklerden 
faydalanma istekliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla probit 
regresyon sonuçları çizelge 4’de verilmiştir. Gözlem sayısı 160 üretici 
olup, LR chi2(5) değeri  22.27’dir. Prob>chi2=0.0005 değeri kurulan 
hipotezler doğrultusunda modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. 
Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken açıklama düzeyleri Pseudo R2 
ile gösterilmektedir. Toplam üretici geliri, üreticilerin eğitim düzeyi, 
işletme sera genişliği, hanede yaşayan kişi sayısı ve yaş değişkenleri 
üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanma düzeyinin yaklaşık %12 
karşılamaktadır. 

Çizelge 4. Probit Regresyon Modeli 
Y Kat 

Sayılar   
Standart 
Hata 

Z 
Değeri 

P>|Z| 
Değeri   

%95 Güven Aralığı 

Toplam 
Gelir 

-1.23e-
06

6.83e-07 -1.79 0.073 -2.56e-
06 

1.14e-07 

Eğitim .6015149 .1874425  3.21 0.001* .2341343   .9688955 
Sera 
Genişliği 

.0580249 
.0198473 

2.92 
0.003* 

.0191248 .0969249 

Hanede 
Yaşayan 
Sayısı 

.2345527 
.1059175  2.21 0.027* .0269582   .4421471 

Yaş .0222256 
.0122363 

 1.82  0.069 -
.0017571  

.0462082 

Sabit 
Katsayı 

-
3.769603 

.9140625 -4.12 0.000* -
5.561133   

-
1.978074 

Elde edilen probit regresyon sonucu bulgularına göre literatürden elde 
edilen ve bağımsız değişken olarak kullanılan değişkenlerin %95 güven 
düzeyi veya 0,5 yanılma düzeyine göre toplam gelir ve yaş değişkeni 
haricindeki değişkenler istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç 
doğrultusunda toplam gelir ve yaş tarımsal desteklerden yararlanma 
istekliliğini %95 güven düzeyinde etkilememektedir. Eğitim düzeyindeki 
bir birimlik artış desteklerden yararlanma düzeyini 0,60 birim 
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artırmaktadır. Serada genişliğindeki bir birimlik artış desteklerden 
yararlanma düzeyini 0,58 birim artırmaktadır. Hanede yaşayan 
sayısındaki bir birimlik artış ise desteklerden yararlanma düzeyini 0.23 
birim artırmaktadır.  

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Serada domates üretimi yapan üreticilerin tarımsal desteklerden 
faydalanıp faydalanmadıkları ve desteklerden faydalanma istekliliğini 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda gelişmekte olan ülkelerde bütçenin etkin kullanılması 
oldukça önemlidir. Bütçeye maliyeti yüksek olan desteklerin amacına 
ulaşabilmesi için üreticilerin bu desteklere bakışı ve tutumu oldukça 
etkendir. Yapılan saha çalışmasında üreticilerin destekleri miktar olarak 
yeterli görmediği sonucuna ulaşılmıştır. Destekleme almak için harcanan 
emek ve zaman ve bütçe maliyetleri sezonda alınan destek miktarlarından 
daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Üreticilerin toplam geliri, işletme 
genişliği, hanede yaşayan sayısı üretici yaşları ve eğitimleri tarımsal 
desteklerden faydalanma istekliliğini etkilemektedir. Böylece eğitim, sera 
genişliği ve hanede yaşayan sayısındaki bir birimlik artış tarımsal 
desteklerden yararlanma düzeyini sırasıyla; 0,60, 0,58 ve 0.23 birim 
artırmaktadır. Araştırmada üretici eğitimi, hanesinde yaşayan kişi sayısı 
ve üretim alan genişliği üreticilerin desteklenme istekliliğinde etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En fazla etkinin eğitim alanında çalışmaya 
yansıdığı düşünüldüğünde eğitim veya sertifika programları ile 
desteklemelerin yayın etkisinin artırılabileceği düşünülmektedir. 
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Giriş 

Hakemlik, akademik aşama kaydetmek, kişinin kendini 

geliştirebilmek, yeni güncel çalışmalara önceden sahip olmak adına 

yapılması gereken bir iş olup; gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Hakemlik, çoğunlukla anonim olup, çalışmaya olumlu katkı 

sağlamaktadır. Hakemler, makaleleri değerlendirirken tarafsız, ön yargısız 

olmalı, makale üzerinde ne yapılacaksa yapmalı, yapıcı eleştiri yapmalı, 

makaleyi kendilerine verilen süreler içerisinde okumalı ve göndermelidir. 

Özmete (2017), makale ile ilgili olarak hakemlerin tavsiyede 

bulanabileceğini, editörün ise karar verici olduğunu, hakemlerin yazarı 

değil, makaleyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Ayaşan ve ark., (2019) tarafından yapılan bir araştırmada, hakemlikte 

gönüllülüğün esas olduğu; hakemlik eğitiminin alınmasının gerekli 

olduğu ifade edilirken; ankete katılan öğretim üyelerinin %75’inin 

hakemliğin gerçekten iyi bir şekilde yapıldığına inanmadığı, öğretim 

üyelerinin %83’ünün hakemlik yaparken, makalede yazar adlarının 

bulunmasını istedikleri tespit edilmiştir.  

Literatürler incelendiğinde bu konu ile ilgili çalışmaların oldukça az 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, Bingöl Üniversitesi Ziraat 

Fakültesinde bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma 

görevlilerinin bilimsel hakemliğe bakış açılarını öğrenmek amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Metot 

Bu çalışmanın ana materyalini, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 

bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri 

oluşturmuş olup; onların bilimsel hakemliğe bakış açılarını öğrenmek 

amaçlanmıştır. Bu nedenle toplam 35 öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve 

araştırma görevlileri ile yapılan anketlerden elde edilen veriler, bu 

çalışmanın temelini oluşturmuştur.  

Veriler, çalışmanın amacına uygun olarak düzenlenmiş bir anket formu 

kullanılarak elde edilmiştir. Anketler, Eylül 2019 yılında uygulanmıştır. 

Ayrıca konu ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma bulgularından 

yararlanılmıştır. Hocalara anket gönderilerek, kendilerinden dönüş 

yapılması istenmiştir. Kendilerine anket verilen 40 öğretim üyesinden 35 

tanesinden geri dönüş sağlanmıştır.  

Anketlerden elde edilen veriler, frekans dağılımları ve oransal 

dağılımlar kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada, görüşme yapılan 35 öğretim üyesinin ortalama yaşı 40’dır. 

Yaş gruplarına ayırdığımızda 30 yaş ve altında olanların %2,85, 31 ile 45 

yaş arasında olanların %74,29 ve 46 ve üzerinde yaşı olanların da %22,86 

oranında olduğu belirlenmiştir. Görüşme yapılan öğretim üyelerinin 

%77,14’ünün erkek ve %22,86’sının kadın olduğu tespit edilmiştir. 

Görüşme yapılan öğretim üyelerinin %80’inin üniversitedeki görev 

sürelerinin 10 yıldan daha az olduğu belirlenmiştir. Yine ünvanlarına 

baktığımızda, %42,86’sının Dr. öğretim üyesi, %20,00’sinin profesör, 

%17,14’ünün araştırma görevlisi, %14,29’unun doçent ve %5,71’inin de 

doktor olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1).  

Görüşme yapılan öğretim üyelerinin %82,86’sı hakemlik yaptığını 

belirtmiştir. Hakemlik yapmayanlara, hakemlik yapmama nedenleri 

sorulduğunda neredeyse tamamı kendilerine hakemlik gelmediği için 

yapmadıklarını belirtmişlerdir.   

Hakemlik yapan öğretim üyelerine kaç yıldır hakemlik yapıyorsunuz 

sorusu sorulmuş ve %31,03’ü 3-5 yıldır, %27,59’u 6-10 yıldır, %20,69’u 
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11 yıl ve daha fazla yıldır ve %20,69’u 3 yıldan az hakemlik yaptığını 

belirtmiştir (Şekil 1).  

 

  Çizelge 1. Görüşme Yapılan Üniversite Öğretim Üyeleri Profili (n=35) 

 Tanımlama Oran (%) 

Yaş 

<=30 2,85 

31-45 74,29 

>=46 22,86 

Cinsiyet 
Erkek 77,14 

Kadın 22,86 

Üniversitedeki Görev 

Süresi 

5 yıl ve daha az 34,29 

6-10 yıl 45,71 

11-20 yıl 14,29 

20 yıldan fazla 5,71 

Ünvanı 

Araştırma Görevlisi 17,14 

Doktor 5,71 

Dr. Öğretim Üyesi 42,86 

Doçent 14,29 

Profesör 20,00 

 

 

Şekil 1. Öğretim Üyelerinin Kaç Yıldır Hakemlik Yaptıkları 

Hakemlik yaptığını belirten öğretim üyelerinin tamamının (%100,00) 

fen bilimleri alanında hakemlik yaptığı tespit edilmiştir. Görüşme yapılan 
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35 öğretim üyesinin 29 tanesi hakemlik yapmakta olup; bunların da 

%48,28’i hakem olarak atandıkları çalışmalardaki kararlarının çoğunlukla 

büyük düzeltmeler şeklinde olduğunu belirtmişlerdir.  Yine %44,82’si 

çoğunlukla küçük düzeltmeler verdiğini, %3,45’i kabul ettiğini ve yine 

%3,45’i red şeklinde karar verdiğini belirtmiştir (Şekil 2).  

Şekil 2. Hakem Olarak Atandıkları Çalışmalarda Kararları 

Hakemlik yaptığını söyleyen öğretim üyelerine “Hakemlik yaptığınız 

çalışmada eserdeki hataları atlıyor musunuz?” şeklinde bir soru sorulmuş 

ve neredeyse tamamına yakını (%96,55) atlamadığını söylemiştir.  

Görüşme yapılan 35 öğretim üyesine “Hakemlik yapılırken makaledeki 

eleştirisel bakış nasıl olmalıdır” sorusu sorulmuş ve %77,14’ü yapıcı 

olmalı, %11,43’ü nazik bir dil kullanılmalı cevabını vermiş ve %11,43’ü 

de cevap vermemiştir. Eleştirisel bakışta sert ifadelerin kullanılmasını 

hiçbir öğretim üyesi istememiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Hakemlik Yapılırken Makaledeki Eleştirisel Bakış  

 

Ankete katılan öğretim üyelerinin %91,43’ünün hakemlik eğitimi 

almadığı, %8,57’sinin hakemlik eğitimi aldığı tespit edilmiştir. Hakemlik 

eğitimi alanlar, bu eğitimi uzmanından aldıklarını belirtmişlerdir. Öğretim 

üyelerinin büyük çoğunluğu hakemlik eğitimi almamıştır. Ancak “sizce 

hakemlik eğitimi alınmalı mı?” sorusu sorulduğunda öğretim üyelerinin 

yaklaşık %75’inin evet alınmalı cevabını verdikleri tespit edilmiştir.  Bu 

konuda yapılan bir çalışmada, hakemlik eğitimi almanın gerekliliği 

üzerinde durulmuştur (Kapçı, 2003). Ayaşan ve ark., (2019), yaptıkları 

çalışmalarında ankete katılan öğretim üyelerinin %90’ının hakemlik 

eğitimi almadığını ve %10’unun ise aldığını tespit etmişlerdir. 

 

Hakem formunun sağlıklı bir yaklaşım olduğunu belirtenlerin oranı 

%80,00’dir. Görüşme yapılan öğretim üyelerinin %5,71’inin ankete 

dayalı çalışmalara karşı tutumlarının katı olduğu, %82,86’sının yumuşak 

olduğu, %8,57’sinin duyarsız olduğu ve %2,86’sının da bu soruya cevap 

vermediği belirlenmiştir (Şekil 4).  
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Şekil 4. Ankete Dayalı Çalışmalara Karşı Tutumları 

Öğretim üyelerinin %42,86’sı yılda 1 ile 5 arasında, %28,57’si 6 ile 10 

arasında, %5,71’i 16 ve daha fazla ve %5,71’i 11 ile 15 arasında 

makaleye hakemlik yaptığını belirtmiştir. Öğretim üyelerinin %17,14’ü 

ise yılda herhangi bir makaleye hakemlik yapmadığını belirtmiştir 

(Çizelge 2).  

Çizelge 2. Yılda Kaç Makaleye Hakemlik Yapıldığı 

% 

Hiç 17,14 

1-5 42,86 

6-10 28,57 

11-15 5,71 

16 ve daha fazlası 5,71 

Toplam 100,00 

Hakemlik yaptığını belirten öğretim üyelerine “Hakem olarak 

tarafınıza gelen makaleleri kaç gün içinde değerlendiriyorsunuz?” sorusu 

sorulmuş ve %68,97’si 15 gün, %17,24’ü 20 gün, %10,34’ü 30 gün ve 

%3,45’i yayın kurulunun tanımladığı süre içerisinde değerlendirdiğini 

belirtmiştir. Öğretim üyelerinin tamamına yakını hakemlik yaptıkları 
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yayınlarda etik kuruluna uyduklarını belirtmişlerdir. Bu konuda yapılan 

bir çalışmada hakemlerin ortalama geri dönme süresinin 4.3 ay olduğu, 

fakat %97’sinin ilk 10 ay içinde geri dönüş yaptığı ifade edilmiştir 

(Zengin, 2014). Yücel (2014), hakemler için olmaması gereken etik 

noktalardan birinin de makaleye önyargı yaklaşmanın (Kişisel, Ülke, Dil, 

Cinsiyet, Kurum, Rekabet) olduğunu ifade etmiştir. Merdun (2017) ise 

etik olarak yayın yapmanın 5 amacı olduğu, bunlara dikkat edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. 

“Hakemlik yaptığınız çalışmaların bilimsel anlamda alana yenilik 

getirip getirmediğini neye bakarak karar veriyorsunuz?” sorusuna 

hakemlik yapan öğretim üyelerinin %37,93’ü çalışmanın doğru yapılıp 

yapılmadığına, %24,14’ü çalışma sonuçlarına göre, %24,14’ü etik kurala 

ve %13,79’u teorik boyuta bakarak karar verdiğini belirtmiştir.  

Görüşme yapılan öğretim üyelerinin %68,57’si hakemlere ücret 

ödenmesi gerektiğini dile getirmiştir.  

Hakemlik yapan öğretim üyelerine “Hakemlik yaptığınız çalışmalarda 

neye bakarak karar veriyorsunuz?” sorusu sorulmuş ve büyük bir 

çoğunluğu (%93,10) makalenin tamamına baktığını belirtmiştir. Öğretim 

üyelerinin çok az bir oranı (%6,90) ise materyal ve metoda bakarak karar 

verdiğini belirtmiştir.  

Görüşme yapılan öğretim üyelerinin %82,86’sı hakemlik yaparken 

makalede yazarların adlarının bulunmasını istememekte, %8,57’si 

istemektedir. Bu soruya cevap vermeyenlerin oranı ise %8,57’dir. Yine 

öğretim üyelerine “Hakemlik yaparken, makalede yazarların adlarının 

yazılması, sizin makaleye karşı bakış açısını değiştirir mi?” sorulduğunda 

ise %57,14’ünün hayır cevabı verdiği belirlenmiştir.  

Görüşme yapılan öğretim üyelerinin %68,57’si hakemlik kavramını, 

bilimin gelişmesinde bütünlük, %14,29’u hakemlik kavramını iyi 

yapılandırılmış bir süreç ve %14,29’u da bilimsel yayın sistemi olarak 

tanımlamıştır. Geriye kalan %2,85’i ise cevap vermemiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Hakemlik Kavramının Tanımı 

Dergilerin çoğunda makale gerek şekil gerekse de biçim yönünden 

incelendikten sonra, derginin editörü tarafından hakemleri atama işi 

yapılırken; bazı dergilerde baş editör bulunmakta, bir makale geldiğinde o 

konuyla ilgili konu editörlerine makaleyi göndererek hakem ataması 

yapması istenmektedir.  

Yine bazı dergilerde konu editörleri, yardımcı editörlere makaleyi 

yönlendirerek onların belli sayıda (2, 3 veya 5) hakem atamalarını 

istemektedir.  

Bazı dergiler ise gelen makaleyi danışman hocalara yönlendirmekte, 

onların tamam demeleri durumunda, editör tarafından hakemler 

atanmaktadır.  

Bazı dergilerde cover letter başlığı altında gönderilen makalenin neden 

önemli olduğunu bildiren bir yazı yazmaları istenmektedir. Her ne şekilde 

olursa olsun bu konuda önemli olan şey, o derginin editörü/yardımcı 

editörünün yazar/yazarlara makaleyi okuyan/okuyacak hakem isimlerini 

vermemeleri gerekliliğidir.  

Bazen yazarlar, dergideki tanıdığı kişiye telefon açarak hakemlerin 

isimlerini istemekte, hakemlere de telefon açmaktadırlar. Bu istenmeyen 

bir durumdur. Bilimsellikten uzaktır.  

Sonuç 

Hakemlik, bilimsel aşamaların gerçekleşmesi için gerekli bir unsur 

olup; belirli bir kurallar çerçevesi içerisinde olması gereklidir. Hakemlikle 
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ilgili çalışmaların az olması, bu çalışmanın yapılma nedenlerinden olup; 

söz konusu çalışma ile hakemliğe bir bakış açışı getirmek istenmiştir. 
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VITAMIN C CONTENT OF   ASPHODELUS AESTIVUS L. 

Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN

Dr. Öğr. Üyesi,Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

1. INTRODUCTION

With the understanding that the diseases are in a very tight 
relationship with free radicals, an increase in researchers orientation 
towards free radicals and their effects has been observe (Fang et al., 
2002). When free radicals are of low density, they play a role in defense 
against infections, killing cancer cells and activation of growth factor 
signals and detoxification of xenobiotics (Karabulut and Gülay, 2016). 
Highly reactive compounds can act as initiators or promoters. They can 
also cause DNA damage, activate procarcinogens, and replace the cellular 
antioxidant defense system (Sun, 1990). Hydroxyl radical, which is 
among the important free oxygen radicals, reacts with the vital molecules 
of the cell and starts the damage chain. The hydroxy radical starts the 
damage chain by reacting it with target molecules for the cell to function 
vitally small. These can be activated. Hydroxyl radical has the potential to 
damage vital cell components such as DNA, lipids and protein (Du and 
Gebicki, 2004). Vitamin C is a six-carbon lactone that is synthesized from 
glucose in the liver of most mammalian species. In humans and many 
primates, synthesis does not occur due to the deficiency of the enzyme 
that will perform the synthesis (Padayatty et ark., 2003). Vitamin C (or 
"ascorbic acid; or ascorbate) is unique among vitamins. (Linster and Van 
Schaftingen, 2007). Ascorbic acid (vitamin C) is an important antioxidant 
and free radical scavenger in plasma and is effective for creating active 
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vitamin E in lipid membranes (Block, 1991). Ascorbic acid; inhibits 
oxidative damage. Ascorbic acid is necessary for the synthesis of 
carnitine, collagen, norepinephrine and epinephrine, and helps the 
conversion of cholesterol into bile acids (Cahill et al., 2009). In recent 
years, the possible role of vitamin C (ascorbic acid) in the prevention of 
cancer and other diseases has become of great interes. Vitamin C is 
assumed to act as an antioxidant to prevent stomach cancer and 
cardiovascular diseases (Enstrom et al., 1992). Asphodelus aestivus L. 
(Liliaceae) is a 50-150 cm tall, sword-shaped, 35- 45 cm tall, 3 cm wide, 
blooming in April-May, 7 mm green pea-shaped green fruit all year round 
(Badayman et al., 2018). It is popularly referred to as wild leek. It has 
been reported that the use of Asphodelus aestivus L. is common in the 
treatment of hemorrhoids, rheumatism, diuretic, ringworm, milk 
enhancer, eczema, acne and boils (Karataş et al., 2011). It has also been 
reported that the roots of the plant have traditionally been used to treat 
jaundice, liver disorders, stomach irritation, acne and bone fractures 
(Badayman et. al., 2018).  
Based on these characteristics of the plant, in the study; Turkey mostly 
East, Southeast Asia Minor and grown in the interior of Asphodelus 
aestivus L. Among the most known hydroxyl radical reactive oxygen 
species scavenging capacity were investigated. The aim of the study was 
to evaluate the level of vitamin C (ascorbic acid) (Chen et al., 2003), 
which is a very important and essential vitamin for cardiovascular 
function, immune cell development, connective tissue and iron use in 
Asphodelus aestivus L. plant. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 
 

2.1. Preparation of Asphodelus aestivus L. methanol extract 

Asphodelus aestivus L., (C5 Adana: Sarıçam, Çukurova campus, 
dam relatives, road side, Pinus opening 37°03'54'' N, 35°21'31'' E, 70 m, 
Hüseyin Eroğlu 1218, Herbarium  registration  number:164102) which 
was dried in the shade and pulverized, was weighed 5 g from the plant 
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sample and transferred to colored bottles. Then methanol (80%) was 
added to the bottles. The samples were kept in a water bath at 35 ˚C for 1 
day. After centrifugation, Whatman No: 1 was filtered with the help of 
filter paper.  A rotary evaporator was used to remove methanol. The 
lyophilisate obtained after lyophilization was stored at -20 ˚C until the 
day of analysis (Bayramoğlu et. al., 2016)  

2.2. Asphodelus aestivus L. Hydroxyl Radical Scavenging Activity 

In this study, the activity of Asphodelus aestivus L. methanol 
extract to sweep the hydroxyl radical, a free radical, was determined 
according to the method of Kunckandy and Rao. For this purpose, 3mM 
deoxyribose, 1mM FeCl3, 1mM EDTA, 1mM ascorbic acid, 1mM 
hydrogen peroxide, and phosphate buffer, whose pH was 7.4, were added 
to the prepared solutions of the plant's methanol extract at different 
concentrations, respectively. The reaction mixture was boiled for about 
half an hour by adding 1% TBA and 2.8 % TCA after one hour incubation 
at 37°C. % Inhibition values were determined by measuring the color 
intensity of the complex formed against control. Curcumin was used as a 
positive control. Percentage of inhibition was found with the help of 
equality given below. At the same time, IC50 value was calculate. 

Acontrol – Asample 

% Inhibition  = X 100 

AControl 

2.3. Asphodelus aestivus L. Vitamin C Content 
            Determination of the amount of vitamin C (ascorbic acid) of 

Asphodelus aestivus L. plant was determined according to 

spectrophotometric method at 521 nm wavelength. Asphodelus aestivus 

L. ascorbic acid concentration was expressed as μg 100g-1 (Ekin et al.,

2017).
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3. FINDINGS AND DISCUSSION 

The highest inhibition value of the solutions of Asphodelus 
aestivus L. methanol extract prepared at different concentrations that 
inhibits the hydroxyl radical was determined as % 60.41 ± 2.29. In the 
study, it was determined that Asphodelus aestivus L. IC 50 value was 
0.437 ± 0.02 mg/mL and curcumin used as positive control was IC50 
value of            0.535 ± 0.05 mg / mL. (Table 1). Asphodelus aestivus L. 
vitamin C content was calculated as 196.16 ± 28.32 µg / 100gr. (Table 2) 

Table 1. Asphodelus aestivus L. methanol extract and positive control IC50 
values 

 IC50(mg/mL) 

Asphodelus aestivus 
methanol 

0.437 ± 0.02 

Curcumin 0.535 ± 0.05 
 

Table 2. Vitamin C content of Asphodelus aestivus L. 

 Ascorbic acid (µg/100gr) 

Asphodelus aestivus  196.16± 28.32 
 
Free oxygen radicals, which are an essential part of the survival, are 
essential for numerous enzymatic reactions and biological functions. The 
starting point of these radicals is the oxygen molecule. With the reduction 
of oxygen, a superoxide radical, a negatively charged intermediate, is 
produced. With spontaneous or enzymatic dismutation from this radical, 
the formation of a second intermediate, hydrogen peroxide, and hydroxyl 
radicals are formed as a result of a series of reactions. (Yavaş et al., 
1994). Recently, quite a few studies have been found in which the 
antioxidant properties of plants, radical sweeping capacities, vitamin and 
mineral contents are examined. In studies on Asphodelus aestivus L. 
species; It is stated that various extracts of Asphodelus aestivus L. species 
show antifungal, antioxidant, gastroprotective, cytotoxic and apoptopic 
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effects (Fafal et. al., 2017). In another study, the vitamin and mineral 
content of the varieties collected from different localities were evaluated, 
and also antioxidant properties were studied. As a result of the study, it 
has been reported that the herb is a source of vitamins and minerals for 
human health, and also has a radical supper effect (Ünal et al., 2017). In 
another study where GSH, GSS, vitamin C and B group vitamins (B1, B2, 
B3, B6, B9) contents were evaluated in the Asphodelus aestivus L. plant, 
it was stated that the plant species is a good source in terms of vitamins C 
and B (mostly B3) (Karataş et al., 2011). It has been determined that 
Asphodelus aestivus plant leaves obtained from different localities are 
effective in sweeping the hydroxyl radical of water and ethanol extracts 
(Peksel et. al., 2012). Our study supports the given literature. 
As a result of the study; It was determined that Asphodelus aestivus L. 
methanol extract scavenging the hydroxyl radical more effectively than 
curcumine, a natural antioxidant compound that was studied as a positive 
control. In addition, Asphodelus aestivus L. plant was determined to be at 
a good level in the determined vitamin C content. 
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GİRİŞ 

Meralar tarihin başlangıcından beri her döneminde insanoğlunun sosyal, 
ekonomik ve kültürel hayatında çok önemli bir yere sahip olmuştur. 
Dünyada rakımın artmasıyla mera alanlarının önemi ve tarımsal 
üretimdeki rolünün büyük oranda arttığı bilinmektedir. Dünyada yüksek 
verimli meralar 1000 – 2000 m rakıma sahip alanlarda yaygındır 
(Holechek, Pieper, & Herbel, 2004, s. 624). Ülke meralarının yaklaşık 
%50’si rakımın yüksek olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. 
Bu yüzden ülkemiz arazi varlığının %28’ini oluşturan (Anonim, 1978), 
mevcut mera arazilerinin doğal kaynaklara zarar vermeden en yüksek kâr 
elde edecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Hayvan beslenmesinde 
de çok önemli bir yere sahip olan meralar aynı zamanda çeşitliliğin ve gen 
kaynaklarımızın devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Konu bu açıdan 
değerlendirildiğinde bitki örtüsüne zarar vermeden meralardan en yüksek 
karı hedeflemek doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından 
büyük önem arz etmektedir. 

Meraların üretim ve botanik kompozisyonunun (Holechek, Pieper, & 
Herbel, 1995, s. 1656; Koç, Gökkuş, & Öztaş, 2001, s. 43-48) bir takım 
toprak faktörlerinden (pH, toprak verimliliği, toprak nemi) 
etkilendiği gibi aynı zamanda bir takım topoğrafik faktörlerinden de 
(eğim, yöney ve rakım) etkilendiği bilinmektedir  (Thomson & Jones, 
1990, s. 829-840; Koç, 1995, s. 120). Vejetasyonu etkileyen önemli 
çevresel faktörlerinden biri olan topoğrafik faktörler toprağın 
kimyasal bileşimini ve toprağın bünyesinde bulunan nem miktarını 
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yayılmasını önemli derecede etkilemektedirler (Enright, Miller, & 
Akhter, 2005, s. 397-418). Eğim, rakım ve yöney gibi topoğrafik 
unsurların toprağın nem içerini ve evapotranspirasyon etkilediğinden 
dolayı (Vetas, 1993, s. 164-175)mera kesimlerinin yöney ve eğimdeki 
farklılıklara bağlı olarak bazı unsurların bu duruma farklı tepkiler 
göstermesinin normal olacağı ifade edilmektedir (Holechek, Pieper, & 
Herbel, 2004, s. 624). 
 
Özellikle eğim faktörü kurak ve yarık alanlardaki tarım ve mera 
alanlarının sınırlarının oluşmasında en etkili faktörlerden biridir. Eğim 
derecesi fazla olan alanlar yağan yağmur ve kar sularını yeteri derecede 
tutamadıklarından dolayı bu kesimler kurumakta ve bitki örtülerinin 
toprağı kaplama oranı azalmaktadır (Gökkuş, Avcı, Aydın, Mermer, & 
Ulutaş, 1993, s. 43-47). Mera kesimlerinin hem yoğun otlatılan hem de 
eğimin %20’den fazla olduğu yerlerde erozyon şiddetini daha da 
arttırmaktadır. Şayet eğim oranı %60’ların üstünde olursa bu alanlarda 
otlatma yapılmamalı ve kendi doğal hali ile korunmalıdır (Altın, Gökkuş, 
& Koç, 2011, s. 186). 
 
Meralarda ekolojik şartların sürekliği açısından mera sağlığı (Altın, 
Gökkuş, & Koç, 2011, s. 186) ve klimaksa göre bitki örtüsünün mevcut 
hali olan mera durumu (Bakır, 1970, s. 123) eğim, rakım, yükseklik, 
kullanım gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir (Wroe, 
Smoliak, Adams, Willims, & Anderson, 1988, s. 33). Benzer şekilde 
rakıma ve yöneye göre farklılık gösteren benzerlik indeksi oranı 
(Okatan, 1987, s. 290) da botanik kompozisyonun değişimi üzerine 
etkili olan her türlü unsurdan farklı derecede etkilenmektedir 
(Özmen, 1971; Hoffman & Stanley, 1978, s. 412-416). Bu araştırmada 
Erzurum ilinde farklı eğim derecelerine sahip mera kesimlerinde 
aynı sayıda hayvan otlatmaların mera durum ve sağlık sınıfı ile 
benzerlik indeksi değişimleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışma, Erzurum İli Yakutiye İlçesine bağlı Köşk Mahallesinde 
2016 ile 2017 yılları arasında farklı eğim derecelerine sahip mera 
kesimlerinde yapılmıştır. Sığır otlatılarak değerlendirilen bu 
kesimlerde eğim esas alınarak dört farklı gruba ayrılmıştır. 
Kesimlerin hepsi kuzey bakıda yer almakta olup birinci mera kesimi 
(I.) %0-10, ikinci mera kesimi (II.) %10 – 30, üçüncü mera kesimi 
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(III.) %30 – 60 ve dördüncü mera kesimi (IV.) ise %60 ve üzerinde 
eğime sahiptir. 
 
Erzurum İli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan sonuçlara göre yıllık 
ortalama sıcaklık 2016 yılında 5,5°C ve 2017 yılında 5,6°C olarak 
belirlenirken uzun yıllar ortalamasına göre ise sıcaklık 5,2°C olarak 
kaydedilmiştir. Uzun yıllar ortalamasına göre toplam yağış miktarı 
428,1mm olup en fazla yağış mayıs ayında 66,2 mm olarak tespit 
edilirken en az yağış ise ağustos ayında 15,7 mm olarak belirlemiştir. 
Denemenin yapıldığı 2016 yılında ortalama yağış 441,2 mm iken 2017 
yılında ise 278,2 mm olarak tespit edilmiştir. 
 
Denemenin yürütüldüğü dört farklı mera kesiminin toprak bünye sınıfı 
kumlu tınlı bünye sınıfındadır. Organik madde içeriği bakımından dört 
farklı mera kesimi değerlendirildiğinde %60 ve üzeri eğime sahip 
mera kesimi az, %30 – 60 eğime sahip mera kesimi orta, %10 – 30 ve 
%0 – 10 eğime sahip mera kesimleri ise yüksek sınıfta bir organik 
madde içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir (Aydın & Sezen, 1995; 
Demiralay, 1993, s. 131). Araştırılan mera kesimleri topraklarının 
bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5) içeriği %0-10 eğime sahip mera 
kesiminde çok yüksek (12,2 kg/da) ve diğer mera kesimlerinde sırası 
ile 4,6 kg/da, 3,5 kg/da ve 3,4 kg/da’lık oranlar ile az olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca araştırma alanının topraklarının potasyum 
içeriğinin fazla (0,97-1,87 me/100 g) ve kalsiyum bakımından ise 
yeterli (3,23- 4,25 me/100 g) olduğu kaydedilmiştir  (Aydın & Sezen, 
1995). Mera durum ve sağlık sınıfının belirlenmesinde (Koç, Gökkuş, 
& Altın, 2003, s. 36-42)’nin ülkemiz için önerdiği esaslara göre mera 
durum ve sağlığı sınıflandırması yapılırken mera kesimlerinin bitki 
örtülerinin benzerlik indeksi (Bakır, 1970, s. 123) ve  (Okatan, 1987, s. 
290) tarafından kullanılan eşitlikten yararlanılarak hesaplanmıştır. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Ülkemiz için önerilen mera sağlık ve durum sınıflaması (Koç, Gökkuş, 
& Altın, 2003, s. 36-42) esas alınarak yapılan sınıflama sonuçlarına 
göre ortalama riskli-orta sınıfta yer alan mera sağlık ve durum sınıfı 
I. kesimde sağlıklı-orta, II. kesimde sağlıklı-orta, III. kesimde riskli-
orta ve IV. kesimde sorunlu-zayıf sınıfta yer almıştır (Tablo 1).  
Tablo 1. Farklı eğime sahip olan mera kesimlerinin mera sağlık ve durum sınıfı 
değerleri 
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 Mera kesimleri 

I. II. III. IV. Ort. 

Mera 
sağlık 

ve 
durum 
sınıfı 

sağlıklı-
orta 

sağlıklı-
orta 

riskli-
orta 

sorunlu-
zayıf 

riskli-
orta 

 
Farklı eğimlere sahip mera kesimleri incelendiğinde mera durum ve 
sağlık sınıflamasında artan eğimle birlikte özellikle %30-60 ve %60 
ve üzeri eğimlerde kötüye doğru bir gidişin olduğu görülmektedir. 
Bitki örtüsünün klimaks vejetasyona göre bir karşılaştırılması olan 
mera durumu eğim, rakım, yükseklik, kullanım gibi birçok faktör 
tarafından etkilenmektedir (Wroe, Smoliak, Adams, Willims, & 
Anderson, 1988, s. 33). Nitekim (Koç, 1995, s. 120) botanik 
kompozisyonda mera kalite dereceleri bakımından ortaya çıkan 
farklılığın kompozisyonda yer alan türlerin kalite farklılığından 
kaynaklandığı ifade etmiştir. Yürütülen çalışmada da otlatılan mera 
kesimlerinde eğim artışına bağlı olarak mera durumunda olumsuz 
yönde bir etki tespit edilmiş olup ortaya çıkan bu durumun bitki 
örtüsündeki arzulanmayan türlerin kompozisyondaki artışının bir 
ürünü olarak ortaya çıkmış olabilir. Artan eğim ile birlikte bitki daha 
az su tutma ve erozyonla verimli toprağın daha fazla kaybolmasının 
bir sonucu olarak (Öztaş, Koç, & Çomaklı, 2003, s. 93-100) büyüme 
ortamının olumsuz şartları nedeniyle arzulanan bitkilerin 
arzulanmayan (genelde otlanmayan) bitkiler ile rekabet edememeleri 
sonucunda botanik kompozisyonda arzulanan bitkilerin oranı 
azalmıştır. Bu durum artan eğimle birlikte mera durum ve sağlık 
sınıfında kötüye gidişe neden olmuştur. 
 
Mera kesimleri arasında en düşük benzerlik indeksi oranı %34,87 ile 
I. ve IV. kesim arasında tespit edilirken en yüksek benzerlik indeksi 
oranı %60,57 ile II. ve III. kesim arasında belirlenmiştir (Tablo 2).  
Benzerlik indeksi oranı bakımından IV. mera kesiminin diğer üç 
mera kesimi ile benzerlik indeksi oranları %50’nin altında yer 
alırken diğerleri %50’in üzerinde bir benzerlik indeksi oranına sahip 
olmuşlardır. 
 
Tablo 2. Farklı eğime sahip olan mera kesimlerinin benzerlik indeksi değerleri (%) 
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Mera 
Kesimleri 

II. III. IV. 

I. 57,61 52,47 34,87 

II. 60,57 40,33 

III. 49,71 

Hesaplanan benzerlik indeksi değerleri incelendiğinde kesimler 
arasında ekolojik yapı ve kullanım şekli açısından farklılık veya 
yakınlık derecesine göre bitki örtüleri arasındaki benzerlik indeksi 
değeri de paralel bir seyir takip etmiştir. Bu durum beklenen bir 
sonuç olup yapılan birçok çalışmada ( (Bakır, 1970, s. 123; Özmen, 
1971; Okatan, 1987, s. 290; Koç, 1995, s. 120; Bakoğlu, 1999; Sürmen, 
2004; Güllap, 2010, s. 191) da kullanım ve diğer faktörlerdeki 
benzerlik veya farklılığa bağlı olarak benzerlik indeksinin ele alınan 
bitki örtüleri arasında farklılaşma veya yakınlaşma gösterdiği tespit 
edilmiştir. Bu çalışmanın yürütüldüğü alanda ortaya çıkan farklılığın 
ana nedeni eğime bağlı olarak habitata meydana gelen değişimin tür 
bileşenine yansımasından kaynaklanmıştır. Zira alan uzun zamandır 
benzer yoğunlukta otlatma baskısı altındadır. 

SONUÇ 

Benzerlik indeksi verileri incelendiğinde birbirine benzer (benzerlik 
indeksi yüksek) bitki örtüsüne sahip mera kesimlerinin olduğu gibi mera 
bitki örtülerinin farklı olduğunu gösteren benzerlik indeksi katsayıları da 
göze çarpmıştır. Bu da bitki örtüsünde tür çeşitliliğinin otlatma sistemi ve 
sahasının abiyotik çevre faktörleri tarafından etkilendiğini göstermektedir. 

Meralarda mera durumu ve sağlığı yönünden ortaya çıkan farklılıkta 
eğimin yanı sıra otlatma yoğunluğu farklılığının önemli bir payı olduğu 
kuşkusuzdur. Özellikle artan eğim ile birlikte azalan sağlık ve durum 
sınıfı değerleri göz önüne alındığında eğimli alanlarda otlatmanın daha 
dikkatli yapılması ve az eğimli alanlara göre daha düşük taşıma kapasitesi 
uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Zira artan eğim yüzey akışını 
teşvik etmesi ve bunun sonucu erozyonun artması kaçınılmazdır. Bu da 
sürdürülebilir mera kullanımı ile tezat bir durumdur Sonuç olarak; eğimli 
meralarda otlatma yoğunluğunun azaltılması ve bitki örtüsünde 
güçlenmeyi sağlayacak mera yönetimi ve ıslah uygulamalarına yer 
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verilmesi bu meraların sürdürülebilir kullanımı açısından hayati öneme 
sahiptir. 
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1. GİRİŞ 
İnsan nüfusunun artması ile beraber dünyamızda, enerji ve gıdaya olan 
ihtiyaç artmıştır. Bu durum, gıda temini ve enerji üretiminde ön sırada yer 
alan, sucul ekosistemler üzerinde büyük bir baskının oluşmasına neden 
olmuştur. Enerji elde etmek amacıyla akarsular üzerine kurulan barajlar 
ve gıda temini için balık stokları üzerinde oluşan aşırı avcılık baskısı balık 
türlerini tehdit etmekte ve balıkçılık yönetiminde yeni sorunları ortaya 
çıkarmaktadır. Günümüzde sucul ekosistemlerin bozulması ve aşırı 
avcılığa ek olarak sucul ekosistemlerde görülen istilacı türler balıkçılık 
yönetiminde ortaya çıkan yeni sorunlardandır. Belli bir ekosistemin 
yerlisi olmayıp önceden tahmin edilemeyen şekil ve zamanlarda, istem 
dışı olarak bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı (egzotik) türler 
denilmektedir (Özdemir ve Ceylan, 2007).  
 
Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile beraber taşıma, ulaşım ve ticari 
imkânların artması ve çeşitli coğrafik bölgeler arasında yeni koridorlar 
kurulması, sucul ekosistemlerdeki birçok canlının bir ekosistemden 
diğerine geçme hızını belirgin ölçüde artırmıştır. Bu geçiş, gemilerin 
balast suları, bir ekosistemde kullanılan av aracının diğer ekosistemde 
kullanılması, balık aşılama çalışmaları sırasında yanlışlıkla ya da 
ekonomik kazanç amacıyla bilerek yapılmıştır. Sucul ekosistemler, uzun 
yıllar sonucu oluşmuş, belli bir dinamik denge içerisindedir. Bu ortamlara 
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sonradan giren istilacı türler, başta besin zinciri olmak üzere sucul 
ekosistemlerin dengesini bozmaktadır. Sucul ekosistemlerde, değişik 
yollar ile doğal yaşam alanlarının dışına taşınan türler bu ortamlarda 
büyük sorunlara neden olmaktadırlar (Lockwood vd., 2007). Van Gölü 
havzası kaplı bir havza konumunda olup, havza dışındaki hiçbir su 
kaynağı ile bağlantısı bulunmaktadır. Su kaynakları bakımından zengin 
olan havzada 17 doğal göl, 3 baraj gölü, 40 kadar gölet, çok sayıda sulak 
alan ve akarsu mevcuttur. Havzada inci kefali (Alburnus tarichi), siraz 
(Capoeta cosswigi), Erciş bıyıklısı (Barbus ercisianus), çöpçü balığı 
(Oxynoemacheilus ercisianus), timar incisi (Alburnus timarensis) 
havzanın doğal türleridir. Havzada bulunan, gökkuşağı alabalığı 
(Oncorhynchus mykiss), sazan (Cyprinus carpio), sivrisinek balığı 
(Gambusia holbrooki), havuz balığı (Carassius gibelio), dişli sazancık 
(Aphanius mento) balıkları ise uzun yıllardır havzada bulunan yabancı 
türlerdir. Bu türler dışında, havzada 2016 yılından itibaren Zebra midye 
(Dreissena polymorpha Pallas, 1771) ve kerevit (Astacus leptodactylus 
Eschscholtz, 1823) görülmeye başlanmıştır. Van Gölü havzasından 2018 
yılında toplam 9945 kg balık avlanmıştır (TÜİK, 2018). Ülkemiz 
içsularından avcılık yolu ile 2018 yılında avlana toplam balık miktarının 
30139 kg olduğu göz önüne alındığında, ülkemizde içsulardan elde edilen 
toplam ürünün 1/3’lük bölümün Van Gölü havzasından karşılandığı 
görülmektedir. 

 
Şekil 1. Zebra Midye 
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Şekil 2. Kerevit 

 
Zebra midye istilacı bir tür olup yüksek üreme potansiyeli ve sudaki 
planktonları süzerek beslenmesi nedeniyle sucul ekosistemlerde büyük 
ekolojik ve ekonomik kayıplar meydana getirmektedir (Bially, 2000; 
Bobat vd, 2004; DSİ, 2005, Berber vd, 2018). Ülkemizde tatlı su ıstakozu 
olarak bilinen kerevit, Van Gölü havzasının doğal türü olmayıp 2018 
yılından itibaren, Van il sınırları içerisinde yer alan Zernek Baraj gölünde 
görülmeye başlanmıştır. Havzada yeni görülmeye başlanan bu istilacı 
türlerin ülkemiz balıkçılığı için önemli bir yeri olan bölge balıkçılığını 
etkilerinin belirlenmesi balıkçılık yönetimi açısından alınması gerekli 
olan tedbirlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Yapılan bu çalışmada, 
havzada görülmeye başlanan yeni istilacı türlerin havzadaki dağılım 
alanları belirlenerek balıkçılık yönetimi açısından mevcut etkileri ortaya 
konmuş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 
 
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Çalışma 2019 Ocak-2020 Aralık tarihleri arasında Van Gölü havzası’nda 
bulunan su kaynaklarında yürütülmüştür. Havzada bulunan akarsu ve 
göllerin tamamında örnekleme yapılarak Zebra midye (Dreissena 
polymorpha Pallas, 1771) ve kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 
1823)’in havza içersindeki dağılım gösterdikleri su kaynakları 
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belirlenmiştir. Kerevit örneklemelerinde 17 mm göz açıklığına sahip, 5 
adet yuvarlak çemberden oluşan, ince iplikle örülmüş (210d/21 PA) ağlar 
ile donatılmış kerevit pinterleri kullanılmıştır. Ayrıca alanda balıkçılık 
yapan balıkçıların ağlarına takılan kerevitlerin yakalandıkları bölgelerin 
habitat yapısı belirlenmiştir. Zebra midyelerin dağılım gösterdiği su 
kaynaklarının belirlenmesi alandan toplanan örneklerle ile yapılmıştır. 
Çalışmada zebra midyelerin havzada yer alan Nazik Gölü, Aygır Gölü, 
Sarımehmet Baraj Gölü ve Zernek Baraj Göllerinde oldukları 
belirlenmiştir. Kerevitin ise yalnızca Zernek Baraj Gölü’nde olduğu 
belirlenmiştir.  

Şekil 3. Van Gölü Havzası Su Kaynakları 

85



 
Bu alanlardan 44.5 km2 yüzey alanına sahip Nazik Gölü, havzada Van 
Gölü'nden en sonraki en büyük balıkçılık alanıdır. Kış aylarının sert 
geçtiği yıllarda göl yüzeyi tamamen buz tutmaktadır. Gölde uzatma ağlar 
ile sazan (Cyprinus carpio), inci kefali (Alburnus tarichi) ve siraz 
(Capoeta kosswigi) avcılığı yapılmaktadır. Sazangiller familyasına 
mensup bu türler omnivor beslenme özelliğinde olup üremek için 
yumurtalarını zeminin su bitkilerince zengin alanlarına bırakmaktadırlar 
(Balık ve Geldiay, 2009). Alanda yapılan incelemede, gölün özellikle su 
bitkilerince zengin kıyı bölümlerinde zebra midyelerin koloniler 
oluşturduğu belirlenmiştir. Zebra midyelerin, Nazik Gölü, Aygır Gölü, 
Sarımehmet ve Zernek baraj göllerinin bütün bölümlerine yayılmış olması 
midyenin havzaya uyum sağladığını göstermektedir. Zebra midyelerin, ağ 
kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin yapıldığı Aygır Gölü, 
Sarımehmet ve Zernek Baraj göllerindeki ağ gözlerini tıkadığı 
belirlenmiştir. Sarımehmet ve Zernek Baraj göllerinde ticari olarak sazan, 
inci kefali ve siraz avcılığı yapılmaktadır. Bu alanlarda yoğun populasyon 
oluşturduğu belirlenen zebra midyeler bu türlerin beslenme üreme 
habitatlarını işgal ederek ortamdaki birincil üretimin azalmasına neden 
olacaktır. Ayrıca ülkemizde baraj ve HES’lerde iletim kanallarının zebra 
midyelerin aşırı şekilde çoğalarak kapatılması mekanik sorunlar yol 
açmaktadır (Aksu ve Yıldız, 2017). Elektrik üretimi ve sulama amaçlı 
kullanılan Sarımehmet ve Zernek Barajı’nda ilerleyen yıllarda benzer 
sorunların çıkacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada kerevitin 
yalnızca Zernek Barajında olduğu belirlenmiştir. Zernek barajında yapılan 
örneklemede kerevitlerin havaların sıcak olduğu yaz aylarında yoğunlukla 
2-5 metre arası derinliklere sahip kıyı bölgelerinde, havaların soğuduğu 
kış aylarında ise 15-20 metre derinliklerde yoğunlaştığı belirlenmiştir.  
 
3. SONUÇ 
 
Van Gölü Havzası kapalı bir havza olup, havza içerisindeki su 
kaynaklarının havza dışarısındaki herhangi bir su kaynağı ile bağlantısı 
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bulunmamaktadır. Havza içerisindeki su kaynaklarına gelecek olan yeni 
türlerin, insan eli ile taşınması haricinde, doğal yollar ile havzaya girmesi 
mümkün değildir. Bu yüzden, havzada 2017 yılından itibaren görülmeye 
başlanan zebra midye ve kerevitin havzaya girişleri insan eli ile olmuştur. 
İstilacı türlerin insan eli ile taşınması bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
yapılabilmektedir. Van Gölü havzasında görülmeye başlanan yeni istilacı 
türlerin havzaya insan eli nasıl taşındıklarına ilişkin kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Fakat Van Gölü havzasının hemen komşusu olan Fırat 
havzasında bu türler bulunmaktadır ve bu alanlarda yetiştirilen sazan 
yavruları balıklandırma amaçlı olarak Van Gölü havzasındaki su 
kaynaklarına bırakılmaktadır. Aşılama işleme sırasında zebra 
midyelerinde havzaya taşınmış olması ihtimaller arasında yer almaktadır. 
Sucul ekosistemlerde besin zincirinin ilk basamağını, birincil üretimini 
gerçekleştiren fitoplanktonlar oluşturmaktadır. Fitoplanktonlar tarafından 
sağlanan besin girdisi, diğer canlılar tarafından besin zincirinin üst 
basamaklarında yer alan balıklara aktarılarak balık stoklarının devamlılığı 
sağlanmış olur. Bu yüzden, sucul ekosistemlerin sağlık çalışmasında 
besin zincirinin ilk basamağını oluşturan fitoplanktonlar büyük öneme 
sahiptir. Zebra midyelerin öncelikli besin kaynağını besin zincirinin ilk 
basamağında yer alan fitotoplanktonlar oluşturmaktadır (Hamburger vd., 
1990). Karatayev ve Burlakova (1995), tarafından bir zebra midyenin bir 
günde bir litre suyu süzerek ortamdaki plankton yoğunluğunu azalttığını 
ve bu durumun ekosistemdeki besin basmakları arasındaki ilişkiyi 
bozduğunu bildirmişlerdir. Bu yüzden, zebra midyenin görüldüğü Nazik 
Gölü, Aygır Gölü, Sarımehmet ve Zernek Baraj göllerinde ilerleyen 
yıllarda balık miktarının azalacağı düşünülmektedir. Nazik Gölün’de, 
balıkçıların ağları ve göldeki teknelerin üzerine yapışan zebra midyelerin 
ilerleyen yıllarda ağ ve tekne bakım masraflarını arttıracağı 
düşünülmektedir. Ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin 
yapıldığı Aygır Gölü, Sarımehmet ve Zernek baraj göllerinde kafes ağ 
gözlerinin midyelerce tıkanması su sirkülasyonunu azaltacağı için 
özellikle yaz aylarında kafeslerdeki oksijen seviyesini düşürecektir. 
Kafeslerdeki oksijen seviyesinin düşmesi, balıkların büyümesinin 
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yavaşlamasının yanında hastalıklara karşı daha hassas bir konuma 
gelmelerine neden olacaktır. Havzada görülen diğer bir istilacı tür 
kerevittir. Kerevit, Van il merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan 
Zernek Baraj gölünde görülmektedir. Zernek Baraj gölünde yaşayan 
sazan ve siraz üremek için yaz aylarında su bitkilerince zengin kıyı 
bölümlerini tercih etmektedir. Yapılan çalışmada, yaz aylarında göldeki 
kerevitlerinde bu alanlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bu durumun 
ilerleyen yıllarda baraj gölündeki stoka katılımı azaltacağı 
düşünülmektedir. Günümüzde zebra midyeler ile mücadelede kullanılan, 
su akışının düzenlenmesi ve farklı yapıdaki boyaların kullanılması 
yöntemleri geçici çözümler olup yalnızca mekanik aksamların 
korunmasını sağlamaktadır. Doğal kaynaklar geniş alanlar kaplamaktadır. 
Bu yüzden, özellikle zebra midye gibi yüksek üreme ve adaptasyon 
kabiliyetine sahip istilacı türlerin bu alanlardan çıkarılması günümüzdeki 
yöntemler ile mümkün değildir. Van Gölü havzasına görülen yeni istilacı 
türlerin havzadaki diğer su kaynaklarına yayılmasının önlenmesi için 
tedbirlerin arttırılması balıkçılık açısından yararlı olacaktır. 
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GİRİŞ 

Deniz hıyarı insan gıdası olarak zengin besinsel değerinin yanında yaşam ve 
beslenme biçimi ile deniz dibi ekosisteminin vazgeçilmez bir canlısıdır. Tüm 
dünyada 1711’den fazla türü olan deniz hıyarları (Worms, 2018), deniz 
tabanında biriken organik artıkları tüketerek sediment yapısının 
ötrofikasyonunun önlerler. Beslenme davranışı ile sedimentin üst tabakasını 
karıştıran ve oksijenlenmesini sağlayan bu canlılar bulundukları deniz dibi 
bölgesindeki koşulları iyileştirerek tür çeşitliliğinin artmasına neden olurlar.  

Birçok Doğu Asya ülkesinde gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde kullanılan 
deniz hıyarlarının avcılığı ve tüketimi Çin kaynaklarına göre 1368-1644 yılları 
arasında hüküm süren Ming İmparatorluğu dönemine kadar dayanmaktadır 
(Chen, 2003). Özellikle kıyısal bölgelerde kolay bulunabilir ve avlanabilir 
olması nedeniyle sosyo-ekonomik durumu düşük balıkçıların sıklıkla tükettiği 
deniz hıyarı, daha ilerleyen dönemlerde gerek zengin protein içeriği gerekse 
doğal bir ilaç, afrodizyak ve lezzetli (Liao, 1997; Yu, 2010) bir su ürünü 
olmasını etkisiyle ülke geneline yayılarak geleneksel bir gıda haline gelmiştir. 
Çin’in kendi denizlerinde dağılım gösteren 134 deniz hıyarı türünün (Liao, 
1997) doğal stoklarında yoğun av baskısı nedeniyle kritik düzeyde azalma rapor 
edilirken (Eriksson vd., 2015), artan iç talebi karşılamak için dünya genelinde 
farklı bölgelerde dağılım gösteren diğer deniz hıyarı türleri 70’den fazla ülkede 
yılda yaklaşık 200 milyon adet avlanarak (Purcell vd., 2016) Çin’e ihraç 
edilmektedir. Çin ve Hong Kong tarafından talep edilen dondurulmuş, 
kurutulmuş, tuzlanmış veya tütsülenmiş farklı deniz hıyarı türlerinin ithalatı 
2018 yılında 21591 tona ulaşmıştır (ITC, 2020).  
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Akdeniz’de dağılım gösteren ılıman iklim deniz hıyarları türlerinden özellikle 
12’si son yıllarda ticari anlamda değer kazanmıştır. Çin başta olmak üzere diğer 
Uzakdoğu ülkelerinden gelen yüksek talep karşısında en zengin yataklara sahip 
Türkiye’nin Ege Denizi kıyılarında kontrolsüz avcılığı artarak doğal stoklar 
baskı altına alınmıştır. 2014 yılında 28,5 ton olan ihracat miktarı 2019 yılına 
gelindiğinde 1263 tona çıkmış, son beş yılda 44 kat artan deniz hıyarı 
ihracatından Türkiye’nin elde ettiği gelir toplamı yaklaşık 88 milyon dolara 
ulaşmıştır (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Türkiye’nin 2014-2019 deniz hıyarı ihracat miktarı (TUIK, 2020)     

  

Doğal stokların korunması amaçlı yürürlüğe giren av ve ihracat miktarına 
ilişkin kota kararları olumlu yaklaşımlar olmakla birlikte, gerçekleşen istihsal 
ve ihracat miktarları Uzakdoğu menşeili deniz hıyarı talebinin çok az bir 
kısmını karşılayabilmektedir. Ege Denizi ve Akdeniz’in dip ekosisteminde çok 
önemli bir role sahip olan deniz hıyarının hem ekolojik hem de kazanç 
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dengesinin doğru yapılanması türün potansiyel yetiştiricilik üretimi ile mümkün 
olabilecektir. 

 

Deniz hıyarı yetiştiricilik modelleri  

Deniz hıyarı yetiştiriciliği ilk olarak 1994 yılında Japonya’da başlamıştır. 
Tropikal deniz hıyarı türleri üzerinde yürütülen ticari yetiştiricilik faaliyetleri 
Çin, Rusya, Japonya, Endonezya, Vietnam, Kore, Madagaskar, Sri Lanka, 
Malezya, Zanzibar, Filipinler, Avustralya, Galapagos adalar ve Hindistan’da 
devam etmektedir (Lovatelli vd., 2004). Deniz hıyarı yetiştiriciliğinde 2 model 
esas alınmaktadır: 

1. Kontrollü ve yarı kontrollü üretim  

2. Kontrolsüz üretim  

 

Kontrollü ve yarı kontrollü üretim modeli 

Bu yetiştiricilik modelinde deniz hıyarı yumurtalarının donanımlı kuluçkahane 
tesisinde elde edilerek tüm larva ve önbüyütme dönemlerinin tam kontrollü 
kuluçkahane tanklarında yürütülmesi ve metamorfoz aşamasında sonra 
demersal forma dönüşen deniz hıyarı yavrularının yarı kontrollü deniz dibi 
kafeslerine veya yetiştiricilik alanlarına alınarak büyütülmesi yer almaktadır .
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Şekil 2. Deniz hıyarı kuluçkahanesinde tanklarda üretim ve yavruların sonraki 
dönemde aktarıldığı deniz dibi yetiştiricilik alanları  

Dünya genelinde deniz hıyarı yetiştiriciliği yapan ülkelerde yaygın olarak 
kullanılan bu üretim sisteminde yüksek teknolojik kuluçkahane tesisleri 
zorunludur. Bununla birlikte henüz ticari üretimi yapılmayan Akdeniz deniz 
hıyarları türlerinin deneysel üretim aşamasında olması göz önüne alındığında 
yüksek yatırım ve işletme maliyeti içeren kuluçkahane tesislerinin kurulması 
bilimsel araştırmalardan elde edilecek yol gösterici sonuçlarla mümkün 
olacaktır.  

Kontrolsüz üretim modeli (Deniz dibi meraları) 

Deniz hıyarı yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan kuluçkahane ve deniz 
dibi üretim modelinde yüksek maliyetli ve ileri teknoloji içeren kuluçkahane 
sistemleri zorunlu iken, tamamen doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir model 
olan deniz dibi mera yetiştiriciliğinde deniz hıyarlarının deniz dibinde 
belirlenmiş alanlarda korunarak doğal üreme biyolojisine uygun olarak 
üretilmesi esastır. Deniz dibi merası sisteminde belirlenmiş, uygun hale 
getirilmiş ve koruma altına alınmış sığ veya derin deniz dibindeki alana (mera) 
doğadan toplanan anaç bireylerin yerleştirilmesi ve doğal üreme-gelişme 
döngüsü ile büyütülmesi gerçekleştirilmektedir. Seçilen deniz dibi mera 
alanının deniz hıyarının beslenmesi başta olmak üzere biyolojik ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeterlilikte olduğu önceden belirlenerek düzenli olarak kontrol 
edilmelidir.  Bununla birlikte yetiştiriciliği yapılacak türün üreme biyolojisinin 
çok iyi bilinmesi ve yetiştiricilik yapılan alanda takip edilmesi gerekir.  

Deniz dibi mera yetiştiriciliği modelinde doğadan bir kez toplanan anaç deniz 
hıyarları doğal düşmanları (predatörler) ve avcılık bakımından koruma altına 
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alınan meralarda optimum stok yoğunluğunda tutulurlar. Herhangi bir 
müdahale olmadan, doğal üreme biyolojisi gereğince üreyen deniz hıyarlarının 
yavruları yine aynı mera ortamında herhangi bir yapay yem girişi olmadan ve 
optimum stok yoğunluğunda büyütülmektedirler. Sürdürülebilir yetiştiricilik 
sisteminde 1 dönüm alanda ortalama 2000 adet anaç deniz hıyarı 
stoklanabilirken, yaklaşık 5000-7000 adet genç deniz hıyarı üretimi mümkün 
olabilmektedir. 

Ekonomik boya ulaşan genç deniz hıyarları mera ortamının doğal yapısına zarar 
verilmeden dalgıçlar tarafından elle toplanarak hasat yapılmaktadır. Anaç deniz 
hıyarları doğal ortamlarında olduğu gibi her üreme döneminde düzenli olarak 
yumurta vermeye devam ederek mera alanında sürdürülebilir deniz hıyarı 
yetiştiriciliği gerçekleştirilmektedir. Yetiştirme sürecinde, mera alanındaki 
deniz hıyarları düzenli olarak izlenebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir 
(Şekil 3). 

1980 yılından bu yana Çin başta olmak üzere, Japonya, Kore, Avustralya, 
Endonezya, Kiribati, Filipinler, Madagaskar, Sri Lanka gibi birçok ülkede bu 
yöntem konvansiyonel olarak sürdürülmektedir. Düşük maliyetli yatırım, 
doğayla dost sürdürülebilir üretim ve sıfır atık ilkeleri ile yürütülen bu tip 
yetiştiricilikte su altı meralarında doğal yöntemlerle deniz hıyarı üretimi 
sağlanmaktadır. 
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Şekil 3. Deniz hıyarı yetiştiriciliği için sığ sularda oluşturulan deniz dibi mera 
sistemleri  

 

SONUÇ 
Doğal deniz hıyarı stoklarının zenginleştirilmesi amacıyla uygulanabilecek olan 
sürdürülebilir deniz dibi mera sisteminin en önemli avantajları: 

 Çevre dostu üretim ile korunan meranın dinlenip kendini yenilemesi, 

 Deniz dibi mera yetiştiriciliği ile 2-3. yıldan itibaren doğal stoklar 
üzerindeki av baskısının en aza inmesi, 

 Tamamen çürümekte olan organik besinlerle beslenen deniz hıyarının 
korunan mera alanında ötrofikasyonu önlemesi, 

 Koruma altındaki mera alanlarında başta ağır metal olmak üzere diğer 
inorganik kirleticilerin bulunmaması nedeniyle yüksek değerli organik 
deniz hıyarı üretimi, 

 Zenginleştirilen deniz hıyarı stokları ile deniz hıyarı ihracatından 
sağlanan gelirinde artış,  

 Geçimini deniz hıyarı avcılığı ile sağlayan balıkçıların sosyo-ekonomik 
kalkınmasına fayda sağlanmasıdır. 

 

Doğal ortamında deniz hıyarı yetiştiriciliğinin yapıldığı bu üretim modeli doğal 
stokların zenginleştirilmesi başta olmak üzere doğa-dostu sürdürülebilir bir 
yaklaşımla düşük maliyetle kaliteli ürün elde edilmesi avantajları bakımından 
ideal yöntemler arasında yer almaktadır. Ege Denizi kıyılarında yer alan bir çok 
korunaklı ve sığ deniz alanları deniz hıyarının mera tipi yetiştiriciliği için uygun 
bölgelerdir. Bu anlamda Ege Denizinde deniz hıyarı stoklarının sürdürülebilir 
yönetimi için oluşturulacak doğal koruma alanlarında deniz merası tipi üretim 
modeli uygulanarak deniz hıyarının doğal stoklarının zenginleştirilmesi ve 
popülasyon dinamiğinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanabilecektir.   
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Giriş 

Çim alanlar insanın yaşamında çok önemli bir yer tutan, çevreyi 

doğallaştırıp güzelleştirmek yanında, onu doğal afetlere karşı korumak ve 

insanlığa sağlıklı spor alanları (golf, futbol, tenis vb.) sunmak gibi işlevler 

içeren önemleri giderek artan unsurlardır (Demiroğlu ve Özkan, 2016; Kır 

ve ark., 2018). Bu kadar önemli bir yere sahip olmasına rağmen 

ülkemizde, çim alanların genel özellikleri, değişik amaçlara yönelik çim 

karışımları ve tarımsal uygulamaların çim bitkilerine etkileri üzerine 

yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Başarılı bir çim alan tesisinde ve 

kullanımında o bölgede yapılan araştırma sonuçları dikkate alınmalıdır. 

Değişim göstermeyecek ve gerçek hat olarak devam etmesi gereken 

çeşidin ıslah süreci 5- 15 yıl arasında değişen bir zaman alabilir (Stewart, 

2002). Ancak, ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların çok sınırlı oluşu 

nedeniyle, uygulamalar çoğunlukla ülkemizden en az 20 paralel kuzeyde 
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bulunan Avrupa ülkelerinde veya ABD’de yapılan araştırmalardan 

yararlanılarak yürütülmektedir. Fakat çevresel koşulların çok farklı olması 

nedeniyle, çim alanlar konusunda ülkemizde çoğunlukla başarısızlıklar 

görülmekte, harcanan emek ve masraflar boşa gitmektedir (Oral ve 

Açıkgöz, 2002). Başarılı bir çim bitkisi seçimi, çimin nasıl kullanılacağı, 

nerede yetiştirileceği ve kabul edilebilir devamlılık düzeyinin ve 

görüntüsünün ne olduğunun bilinmesiyle ilgilidir. Çünkü her çim türünün 

kendi özgü özellikleri vardır. Özel koşullar açısından bu özelliklerin iyi 

tespit edilip bilinmesi gerekir. Serin iklim çim bitkilerinden olan Kamışsı 

yumak buğdaygiller familyasının yumak oymağı (Festuceae) içerisinde 

yer alır. Ülkemizde Festuca cinsinin doğal olarak 52 adet türü 

bulunmaktadır (Anonim, 2020). Kamışsı yumak çok yıllık uzun ömürlü 

bir bitkidir. Derin bir kök sistemine ve çok sayıda koyu yeşil yapraklara 

sahiptir. Kısa rizomları, otlatılıp biçilse dahi çim kapağını oluşturabilir. 

Gölgeye karşı yüksek dayanıklılık, kurak ve tuzlu topraklara uyum 

gösterdiği için, binicilik sporu alanlarında, yol yamaçlarında, 

havaalanlarında ve özellikle sorunlu alanlarda veya az miktarda yeşil bir 

alanın oluşturulacağı durumlarda kullanım için en uygun bitkidir (Yılmaz, 

2017). Ayrıca çim alanlarının başarılı olabilmesi için farklı türde çim 

türlerinin kullanılması önemlidir. Farklı türlerin kullanılması çim 

alanların başarısını artıran bir durumdur (Avcıoğlu, 2014). Bu anlamda 

çim karışımları içinde çoğunlukla bulunan bir türdür. Ülkemizde Akdeniz 

ikliminin görüldüğü bölge koşullarında başarılı sonuçlar gösteren Festuca 

arundinacea çeşitleri ıslah edilmiş ve günümüzde de hala ıslah 

edilmektedir (Avcıoğlu, 2014). Son 20 yılda yapılan ıslah çalışmalarıyla, 

kaba dokusu giderilip, ince yapraklı çeşitleri ıslah edilen Kamışsı yumak, 

sıcak ve kurak koşullarda, C3 bitkisi olmasına rağmen, C4 bitkileri gibi 

gelişme gösterebilmekte ve sürdürülebilir çim alanlar oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle kullanımı hızla yayılmaktadır (Kır ve ark., 2010; Salman ve 

ark., 2011). Yüksek sıcaklık, kuraklık ve tuzluluğa karşı diğer serin iklim 

türlerine göre en dayanıklı tür olarak kabul edilmektedir. Ayrıca derin kök 

yapısı, gölgeye adaptasyonu, yıpranmaya karşı dayanıklılığı ve yabancı 

bitkilerle rekabet gösterebilmesi nedeniyle sıcak iklimlerde tercih 

edilmelidir (Huang ve Gao, 2000). Çim alanlarının genişletilmesi ve daha 

kaliteli çim bitkilerinin yetiştirilmesi için yeni çeşitlerin geliştirilmesi 

veya geliştirilmiş olan çeşitlerin farklı bölgelerde denenerek yetiştiricilere 

tavsiye edilmesi gerekmektedir (Avcıoğlu, 2014). Bu çalışmanın amacı 

Orta Anadolu iklim şartlarında yeşil renkli ve ince yapıda olan Kamışsı 
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yumak genotiplerini belirleyip bu bitkilerin yeşil alanlarda çim bitkisi 

olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.  

 

Materyal ve Metod  

Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Abdülkadir Akçin Deneme 

Tarlasında yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan materyaller, çok yıllık 

buğdaygil yem bitkileri ıslahı programı kapsamında 113O919 no’lu 

Tübitak projesi kapsamında, 2014-2015 yıllarında toplanan 325 adet 

Festuca arundinacea türüne ait genotiplerdir. Bu genotiplerden seçilen 40 

adet genotipte gözlem ve ölçümler alınmıştır. Bu genotipler hem köklü 

bitki hem de tohum olarak doğadan toplanmıştır. Proje kapsamında; 

Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Eskişehir, Afyon, Konya, Aksaray, 

Niğde, Karaman, Kırşehir, Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Mersin, Antalya, 

Adana, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane, Bursa, Bolu, İzmit, Kastamonu, 

İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale illerinden genotipler toplanmıştır. 

Yapılan gezilerde bitkileri toplarken vejetasyon oluşum sürelerine dikkat 

edilmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında toplanan tohum ve köklü bitkiler sera 

şartlarında çoğaltılmış ve elde edilen klonlar 2015 yılı Temmuz-Ağustos 

ayları içerisinde 0.5m x 0.5m aralıklarla S.Ü. Ziraat Fakültesi deneme 

tarlasına dikilmiştir. Deneme alanının toprak yapısı killi-tınlı bir yapıdadır 

(EC: 0.88 ds.m-2 , pH: 8.10, organik madde 2.4 %, CaCO3: 35,5 %). 

Bitkiler salkım oluşturdukları zaman tür ve alttür ayrımları yapılmıştır. 

Dikim yapılmış olan bitkiler için sulama, gübreleme, yabancı ot 

mücadelesi ve biçim gibi normal çim bakım teknikleri düzenli olarak 

uygulanmıştır. 2017 yılında 40 genotipte yapılan gözlem ve ölçümlerde 

UPOV kriterleri, Tamkoç ve ark. (2009,2013)’nın yaptığı “Doğal Florada 

Bulunan Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Genotiplerinin Toplanması 

ve Islah Amaçlı Kullanılması” isimli, 106O159 nolu TÜBİTAK 

projesinin kesin raporundan da faydalanılmıştır. Araştırmada; Kamışsı 

yumak çeşitlerinin çim kalitesi (1-9 skalası), mevsimsel renk değişimi (1-

9 skalası), yaprak dokusu (1-9 skalası), yoğunluk (1-9 skalası), bitki boyu 

(cm), yaprak eni (cm), yaprak boyu (cm), sonbaharda büyüme şekli (1-9 

skalası), bitki çapı (cm), salkım boyu (cm), son boğum uzunluğu (cm) 

değerleri tespit edilmiştir. Bu özellikler arasındaki ilişkiler korelasyon 

analizi ile belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde JMP13 istatistik 

analizi kullanılmıştır. 
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Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Festuca arundinacea bitkilerinden 40 adet genotip de yapılan gözlem ve 

ölçümler Çizelge 1.’de verilmiştir. Çizelge 1.’ in incelenmesinde 

görüldüğü gibi ortalama değerler şöyledir. Çim kalitesi 7.57; mevsimsel 

renk değişimi 5.85; yaprak dokusu 7.05; yoğunluk 5.15; bitki boyu 65.1 

cm; yaprak eni 0.3 cm; yaprak boyu 7.7 cm; sonbaharda büyüme şekli 

3.4; bitki çapı 15.7 cm; salkım boyu 9.25 cm; son boğum uzunluğu 26.9 

cm bitki başına tohum verimi 2.05 g olarak gözlemlenmiş veya 

ölçülmüştür. 

 
Çizelge 1. Festuca arundinacea SCHREBER subsp. arundinacea SCHREBER 

genotiplerinde incelenen özelliklerin ortalama, en yüksek, en düşük, standart sapma 

(sd) ve değişim katsayısı (CV) değerleri 

 

Özellikler   Örnek 

sayısı 

Ortalama En Küçük En Büyük Sd CV (%) 

Çim 

Kalitesi (1-

9) 

40 7.57 6 9 1.51 20.02 

Mevsimsel 

renk 

değişimi 

(1-9) 

40 5.85 3 9 2.06 35.38 

Yaprak 

dokusu (1-

9) 

40 7.05 3 9 2.24 31.79 

Yoğunluk 

(1-9) 

40 5.15 3 9 1.65 32.17 

Bitki boyu 

(cm) 

40 65.1 22 100 20.39 31.28 

Yaprak eni 

(cm) 

40 0.3 0,2 0.6 0.14 38.67 

Yaprak 

boyu (cm) 

40 7.7 3 17 3.38 43.54 
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Sonbaharda 

büyüme 

şekli (1-9) 

40 3.4 3 5 0.81 23.82 

Bitki Çapı 

(cm) 

40 15.7 6 24 4.15 26.33 

Salkım 

boyu(cm) 

40 9.25 3 20 4.40 47.64 

Son boğum 

uzunluğu 

(cm) 

40 26.9 4 55 15.01 55.82 

Bitki 

başına 

tohum 

verimi (g) 

40 2.05 1.07 2.95 0.58 28.59 

 

Açıkgöz (2001), kamışsı yumakta (Festuca arundinacea Schreb.) bitki 

boyunun 100-150 cm, salkım boyunun 15-30 cm ve 1000 tane ağırlığının 

2 gr olduğunu belirtmektedir. Dzyubenko ve Dzyubenko (2011), kamışsı 

yumağın bitki boyunun 100-160, salkım boyunun 18-24 cm, 1000 tane 

ağırlığının 2.2 – 2.49 gr arasında değiştiğini açıklamışlardır. Yapılan 

çalışmada ise bitki boyu 22-100 cm, salkım boyu 3-20 cm değerleri 

arasında bulunmuştur. Bunun nedeni genetik yapı ve ekolojik çevre 

farklılığı olabilir. 

 

 
Çizelge 2. Festuca arundinacea SCHREBER incelenen özellikler arasındaki korelasyon 

katsayıları (r) 

 

ÇK MR YO YD BB YE YB SBŞ ÇA SB SBU TV 

ÇK 1 
  

      
   

MR 0,037 1 
 

      
   

YO 0,026 0,081 1       
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** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir. * Korelasyon 0.05 düzeyinde önemlidir. ÇK: Çim Kalitesi (1-9), MR: 

Mevsimsel renk değişimi (1-9)  

YD: Yaprak dokusu (1-9), YO: Yoğunluk (1-9), BB: Bitki boyu (cm), YE: Yaprak eni (cm), YB: Yaprak boyu (cm), 

SBŞ: Sonbaharda büyüme şekli (1-9), ÇA: Bitki Çapı (cm), SB: Salkım boyu (cm), SBU: Son boğum uzunluğu 

(cm), TV: Tohum verimi (g) 

 

Festuca arundinacea genotiplerinde incelenen bitkisel özellikler 

arasındaki ikili ilişkiler Çizelge 2' de görülmektedir. Çizelge 2. 

incelendiğinde görüleceği gibi çim kalitesi ile tohum verimi arasında %5 

düzeyinde olumlu ilişki vardır. Çim kalitesi yeşil alanlarda kullanılabilme 

imkânları araştırılan çim bitkileri için önemli bir özelliktir. Bunun 

yanında yeşil alan için kullanılan buğdaygil bitkilerinin tohumları az 

YD 0,202 
-

0,009 
-0,112 1      

   

BB 0,097 0,134 -0,034 0,270 1     
   

YE 0,065 0,166 0,021 
-

0,284 
0,275 1    

   

YB 
-

0,094 
0,145 -0,103 

-

0,032 
0,369* 0,336* 1   

   

SBŞ 
-

0,150 

-

0,024 
-0,198 

-

0,011 
-0,060 0,026 0,145 1  

   

ÇA 0,082 0,064 
-

0,345* 
0,122 

0,463*

* 
0,252 0,174 0,103 1 

   

SB 0,181 0,279 -0,103 
-

0,089 
0,382 0,471 0,309 0,057 0,157 1 

  

SBU 0,240 0,270 -0,180 
-

0,104 

0,475*

* 

0,408*

* 

0,459*

* 
0,007 0,245 

0,720*

* 
1 

 

TV 
0,357

* 
0,301 -0,067 0,166 

0,460*

* 
0,116 0,111 

-

0,043 
0,291 0,205 

0,397*

* 
1 
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üretilmekte ve ot tipi buğdaygillere göre daha pahalı olmaktadır. Tohum 

üretimi düşük ya da yapılamayan türlerin ticari olarak üretilmesi mümkün 

değildir. Islah çalışmasının hangi amaç doğrultusunda yapıldığı göz 

önünde bulundurulmaksızın, bitki başına tohum verimi yüksek genotipler 

diğer özelliklerinde yüksek olması ile birlikte seleksiyonda doğrudan ön 

plana çıkmaktadır. Yoğunluk ile bitki çapı arasında 0,05 düzeyinde 

negatif yönlü bir ilişki vardır. Bitki boyu ile yaprak boyu arasında 0.05 

düzeyinde, bitki çapı ile 0.01 düzeyinde olumlu ve önemli ilişki vardır. 

Yaprak eni ile yaprak boyu arasında da 0.05 düzeyinde olumlu ve önemli 

ilişki vardır. Yapılan çalışmanın sonuçları kamışsı yumağın en kaba 

dokulu çimler arasında yer aldığını belirten Varoğlu (2010), Öztarhan 

(2010) ve Özkan (2013)’ın’nun sonuçlarıyla uyumlu bulunmuştur.  

Kümeleme analizi, ıslah programlarında genotipleri / karakterleri 

sınıflandırmanın en iyi yöntemlerinden biridir (Şehirali, 1997; Aygün ve 

Olgun, 2013). Çalışmada kullanılan genotipleri tüm özellikler bakımından 

bakımından sınıflandırmak için cluster analizleri yapılmıştır.  
 
Şekil 1.  Festuca arundinecea genotiplerinde incelenen özellikler bakımından cluster 

analizi 

 

 
 

Oluşturulan dendrogramda genotipler temel olarak 2 ana 5 alt gruba 

ayrılmıştır. Cluster analizine göre birbirine en uzak genotip numaraları 

1-11 iken birbirine en yakın olanlar ise 9-33 numaralı genotiplerdir. 

Yapılan cluster analizinin genotipler arasındaki farklılıkları ortaya 

koyması sebebiyle yapılacak olan ıslah çalışmalarında zaman ve iş 

tasarrufu sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 
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Kamışsı yumak genotiplerinde amaçlarına yönelik belirli karakteristik 

özelliklere bakılmıştır. Bu özellikler için ortalama değerler ve korelasyon 

analizlerine göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Kamışsı yumak 

genotiplerinin çim kalitesi en küçük 6 ( kabul edilebilir), en büyük 9(ideal 

üstün) ve ortalama değeri 7.57 ile genel olarak iyi durumda olduğu 

belirlenmiştir. Yaprak dokusu değerleri ortalama 7.05 ile kaba yapıda olup 

en küçük 3 en büyük 9 bulunmuştur.  Bitki boyu 22-100 cm arasında 

değişmektedir. Yaprak eni dar ve boyu kısa olanlar çim alanlar için 

düşünülebilir. Bitki çapı 6-24 cm arasında değişmiştir. Bitki çapı geniş 

olanlar alanı daha çabuk kapladığı için çim alanlarda kullanımı daha 

uygundur. Ayrıca üç türde de değişim genişliğinin fazla olması ıslah için 

istenilen amaca uygun özellikteki bitkileri seçme şansını artırmaktadır. 

Araştırma sonucunda gelecekteki ıslah çalışmalarında kullanılabilecek 

üstün özellikli Festuca arundinecea genotipleri belirlenmiştir. Üzerinde 

çalışılan Festuca arundinecea bitkilerinden üstün özelliklere sahip olan 

genotiplerin ıslahına, ülke ve bölgemiz koşullarına uygun çeşit 

geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmesinin gerekliliği görülmüştür. 

Bu tür çalışmaların artırılması ile gen kaynaklarının depolanmasının 

yanında kullanılarak da korunması sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu çalışma 

ile Festuca arundinecea konusunda çalışmak isteyenlere alt yapı 

niteliğinde veriler oluşturulmuştur. 
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Giriş  

Dünya nüfusu hızla artmaktadır. 2020 yılında 7,8 milyar olan 
dünya nüfusunun 2100 yılında 11 milyar olacağı beklenmektedir. Bu 
artışa rağmen dünyada tarımsal büyüme, gittikçe azalmaktadır 
(Alexandratos, 1995). Artan nüfus ihtiyacına paralel olarak gıdaların 
üretiminin arttırılması insan yaşamının devam etmesi için zorunludur. 
Bitkisel üretim bir yana hayvansal ürünlerin üretimi, hayvanların 
beslenmesini sağlayacak yemin temin edilmesiyle mümkündür. 
Hayvansal üretimde ekonomik yetiştiriciliğin temeli ucuz ve besleyici 
yem elde edilmesine bağlıdır. Hayvancılıkta ilerlemiş ülkelerde 
yetiştiricilik esas olarak yem bitkileri ve çayır-mera tarımına bağlı olarak 
sürdürülmektedir (Bıçakçı ve Açıkbaş, 2018). Çayır ve meralar üretim 
potansiyelleri, kaliteleri ve karlılıkları nedeniyle hayvancılığın 
vazgeçilmez yem kaynaklarıdır. Çayır-meralarımız erken, ağır ve 
düzensiz otlatmalar nedeniyle vejetasyonlarını % 90’lara varan oranda 
kaybetmiştir. Bu sebeple hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 
yapay çayır meralar önem kazanmaktadır ve gelecekte bu alanlar 
zorunluluk haline gelecektir. Ayrıca ithal edilen hayvanlar için kaliteli 
kaba yemlerin karşılanması ve hayvan gönencinin sağlanması için 
kurulacak olan suni çayır mera alanlarda kullanılabilecek kaliteli ve 
verimliliği süreklilik arz eden çok yıllık yem bitkilerine ihtiyaç vardır. 
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Hayvanların yem açığını kapatılmasında, ülkemiz florasında bol miktarda 
bulunan ve hayvanlar tarafından sevilerek yenen, çok yıllık buğdaygil 
yem bitkisi olan Domuz ayrığı (Dactylis L.) önemli bir yere sahiptir.                                

Ülkemiz doğal mera alanlarının dominant bir bitkisi olan domuz 
ayrığının (Dactylis L.) taksonları (alt tür) ülkemiz ile birlikte Avrupa, 
Yakın Doğu ve Akdeniz çevresinin doğal bitkileridir. Cinsin önemli bir 
türü olan Dactylis glomerata L. sahip olduğu özellikler nedeniyle, 
dünyanın birçok bölgesinde önemli bir çayır-mera bitkisidir. Domuz 
ayrığı sahip olduğu agronomik özellikler ve performansı nedeniyle 
bozulmuş çayır ve meralarımızın ıslahı ve kuru ot üretiminde 
kullanılabilecek en önemli bitkilerden birisidir (Büyükbaşar, 2010). 
Ayrıca adaptasyon kabiliyeti, otlatma ve biçime dayanıklılığı yüksek ve 
erozyon önlemede kullanılan bir bitkidir (Avcıoğlu ve ark. 2009). 

Çalışmada Türkiye’nin 27 farklı ilinden toplanmış 1200 adet 
domuz ayrığı bitkilerinden seçilen 3 Dactylis türüne ait 70 domuz ayrığı 
genotipinin tarımsal özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışma ile daha sonra 
yapılması planlanan ıslah çalışmalarına alt yapı niteliğinde veriler 
oluşturulmuştur. 
 

 Materyal ve Yöntem 
 

Çalışmada kullanılan materyaller, Doç. Dr. Mehmet Ali AVCI 
tarafından yürütülen TÜBİTAK 113O919 nolu “ Doğal Florada Bulunan 
Çim ve Yem Olarak Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin 
Toplanması ve Islah Amaçlı Kullanılması” adlı proje kapsamında, 2014-
2015 yıllarında toplanan 1200 adet Dactylis L. cinsine ait genotiplerdir. 
Materyaller 2014 yılının nisan-temmuz ayları arasında 27 ilden 
toplanmaya başlanarak sistematik olarak her yıl uygun lokasyonlardan 
toplanmaya devam edilmiştir. Toplanan bitkiler 2015 yılında Selçuk 
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Arazisine dikilmiştir. Bitkiler, 
Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Eskişehir, Afyon, Konya, Aksaray, 
Niğde, Karaman, Kırşehir, Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Mersin, Antalya, 
Adana, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane, Bursa, Bolu, İzmit, Kastamonu, 
İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale illerinden toplanmıştır. Bu çalışma; 1200 
adet Dactylis L. cinsine ait genotiplerden istenilen özelliklerine göre 
seçilen 23 Dactylis glomerata, 27 adet Dactylis hispanica ve 20 Dactylis 
lobata alttürü olmak üzere 70 adet genotipin bitkisel özelliklerinin 
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belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yapılan ölçüm ve gözlemler 
International Union For The Protection Of New Varieties Of Plants 
(UPOV) kriterleri (Anonim,1990), Tamkoç ve ark. (2009,2013)’ nın 
kullandığı yöntemler esas alınarak uygulanmıştır. 

2018-2019 yılında, genotiplerin tam çiçeklenme döneminde, çim 
kalitesi (1-9 skala), mevsimsel renk değişimi (1-9 skala), yaprak dokusu 
(1-9 skala), yoğunluk (1-9 skala), bitki boyu (cm), yaprak eni (cm), 
yaprak boyu (cm), sonbaharda büyüme şekli (1-9 skala), bitki çapı (cm²), 
salkım boyu (cm) ve son boğum uzunluğu (cm) ölçüm ve gözlemleri 
alınmıştır.  
 
 Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 1.Dactylis glomerata L. 

Dactylis glomerata genotiplerinde yapılan gözlem ve ölçümler Çizelge 
1.’de verilmiştir. Çizelge 1.’in incelenmesinde görüldüğü gibi ortalama 
değerler şöyledir. Çim kalitesi 5.95; mevsimsel renk değişimi 6.21; 
yoğunluk 4.65; yaprak dokusu 5.60; bitki boyu 68 cm; yaprak eni 0.54 
cm; yaprak boyu 13.80 cm; sonbaharda büyüme şekli 3.78; bitki çapı 29.3 
cm; salkım boyu 8.95 cm; son boğum uzunluğu 20.3 cm olarak 
gözlemlenmiş veya ölçülmüştür. 
 
Çizelge 1. Dactylis glomerata L. genotiplerinde incelenen özelliklerin ortalama, en 
düşük, en yüksek, standart sapma (sd) ve değişim katsayısı (CV) değerleri 

Özellikler   Örnek 
sayısı 

Ortalama En düşük En yüksek Sd CV (%) 

Çim Kalitesi 
(1-9) 

23 5.95 1 9 2.99 50.23 

Mevsimsel 
renk değişimi 

(1-9) 

23 6.21 3 9 2.39 38.47 

Yoğunluk (1-
9) 

23 4.65 1 9 1.96 42.30 

Yaprak 
dokusu (1-9) 

23 5.60 5 7 0.94 16.77 

Bitki boyu 
(cm) 

23 68.0 48 94 11.38 16.74 

Yaprak eni 
(cm) 

23 0.54 0.4 0.8 0.14 26.50 

Yaprak boyu 
(cm) 

23 13.8 7 25 4.55 32.84 

Sonbaharda 
büyüme şekli 

23 3.78 1 7 1.88 49.75 
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(1-9) 
Bitki Çapı 

(cm) 
23 29.3 12 43 8.70 29.70 

Salkım 
boyu(cm) 

23 8.95 5 12 2,18 24.38 

Son boğum 
uzunluğu 

(cm) 

23 20.3 12 33 5.19 25.51 

Çizelge 2. Dactylis glomerata L. genotiplerinde incelenen özellikler arasındaki 
korelasyon katsayıları (r) 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir. * Korelasyon 0.05 düzeyinde önemlidir. ÇK: Çim Kalitesi (1-9), MR:

Mevsimsel renk değişimi (1-9) YD: Yaprak dokusu (1-9), YO: Yoğunluk (1-9), BB: Bitki boyu (cm), YE: Yaprak eni 

(cm), YB: Yaprak boyu (cm), SBŞ: Sonbaharda büyüme şekli (1-9), ÇA: Bitki Çapı (cm), SB: Salkım boyu (cm), 

SBU: Son boğum uzunluğu (cm) 

Dactylis glomerata L. genotiplerinde incelenen bitkisel özellikler 
arasındaki ikili ilişkiler Çizelge 2.' de görülmektedir. Çizelge 2. 
incelendiğinde görüleceği gibi mevsimsel renk değişimi ile bitki boyu 
arasında %5 düzeyinde negatif ilişki vardır. Aynı şekilde bitki boyu ve 
yaprak eni arasında %5 düzeyinde negatif ilişki vardır. Bitki boyu ile son 
boğum uzunluğu arasında %1 seviyesinde olumlu ilişki söz konusudur. 
Mika ve ark. (2002), yem bitkileri üretimi bakımından önemli diploid ve 

ÇK MR YO YD BB YE YB SBŞ ÇA SB SB
U 

ÇK 1 

MR -0.106 1 

YO 0.151 -0.021 1 

YD -0.313 -0.101 0.021 1 

BB -0.225 -0.427* 0.004 0.067 1 

YE -0.016 0.314 0.055 0.064 -0.501* 1 

YB 0.106 -0.143 0.248 0.040 -0.196 0.112 1 

SB
Ş 

-0.235 0.021 -0.168 0.129 0.258 -0.030 -0.061 1 

ÇA 0.339 0.156 -0.073 -0.245 -0.203 0.166 -0.153 0.201 1 

SB -0.139 -0.389 -0.384 0.101 0.285 -0.022 0.072 -0.057 -0.080 1 

SB
U 

-0.04 -0.335 0.163 0.289 0.688** -0.288 -0.046 0.212 -0.187 0.285 1 
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tetraploid Dactylis glomerata alt türlerinin tarımsal özellikleri üzerinde 
yaptıkları bir çalışmada, salkım oluşturma döneminde bitki boyunun 59.8 
cm, yaprak oranının % 49.3, yaprak boyunun 24.6 cm, yaprak eninin 5.9 
mm, gövde çapının 3.11 mm ve salkım uzunluğunun 10.5 cm olduğunu 
belirlemişlerdir. Mut ve Ayan (2003), OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'nin 
değişik yerlerinde incelenen ve toplanan domuz ayrığı (Dactylis 
glomerata L.) bitkilerinde toplam kardeş sayısını 7.0 - 121 adet/bitki, 
bitki boyunu 45.5 – 114.6 cm, ana sapta boğum sayısını 2 - 7 adet, boğum 
arası uzunluğu 8.26 - 13.60 cm, ana sap kalınlığını 1.76 - 2.30 mm, 
yaprak ayası enini 5.97 - 6.30 mm, yaprak ayası uzunluğunu 15.37 - 15.45 
cm, bayrak yaprak ayası enini 4.78 - 5.00 mm, bayrak yaprak ayası 
uzunluğunu 6.50 - 27.00 cm, bitki başına kuru ot verimi 16.92 - 26.04 gr, 
ham protein % 6.38 – 7.34, Ca % 0.27 – 0.50, Mg % 0.10 – 0.14 ve K % 
1.46 – 2.01 olarak belirlemişlerdir. Hatipoğlu ve Kökten (2009), Domuz 
Ayrığı (Dactylis glomerata L.)’nın bitki boyunun 60-200 cm arasında 
değiştiğini, 1000 tane ağırlığının ise 1 gr civarında olduğunu 
belirtmektedirler. Yapılan çalışmalar ile diğer araştırıcıların yaptığı 
çalışmalar benzerlik veya farklılık arz edebilir. Bunun nedeni genetik yapı 
ve ekolojik çevre farklılığı olabilir. 

Çalışmada kullanılan Dactylis glomerata L genotiplerini 
sınıflandırmak için cluster analizleri yapılmış ve Şekil 1’de verilmiştir. 
Oluşturulan dendrogramda genotipler temel olarak 2 ana 3alt gruba 
ayrılmıştır.  Birbirine en yakın genotipler 63-13 ile 64-10 olurken en uzak 
genotipler ise 68-10 ile 75-17 dir.  

Şekil 1. Dactylis glomerata L. genotiplerinde incelenen özellikler bakımından cluster 

analizi 

2. Dactylis hispanica (ROTH) NYMAN
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Dactylis hispanica genotiplerinde yapılan gözlem ve ölçümler Çizelge 
3.’de verilmiştir. Çizelge 3.’ün incelenmesinde görüldüğü gibi ortalama 
değerler şöyledir. Çim kalitesi 6.07; mevsimsel renk değişimi 5.51; 
yoğunluk 4.85; yaprak dokusu 3.88; bitki boyu 61.1 cm; yaprak eni 0.34 
cm; yaprak boyu 13 cm; sonbaharda büyüme şekli 3.66; bitki çapı 23 cm; 
salkım boyu 8.96 cm; son boğum uzunluğu 23.2 cm olarak gözlemlenmiş 
veya ölçülmüştür. Sedivec ve ark. (1997), domuz ayrığı bitkilerinde 
yaptıkları çalışmada, bitki boyunun 60-100 cm, yaprak uzunluğunun 10-
43 cm, yaprak eninin ise 3-9 mm arasında değiştiğini belirlemişlerdir. 
Yapılan çalışmalar ile diğer araştırıcıların yaptığı çalışmalar benzerlik 
veya farklılık arz edebilir. Bunun nedeni genetik yapı ve ekolojik çevre 
farklılığı olabilir. Diğer dactylis türlerinde olduğu gibi Dactylis 
hispanica’da elde edilen değerler çalışmaların uzun süreli yapılmasıyla 
daha sağlıklı olacaktır. 

Çizelge 3. Dactylis hispanica (ROTH) NYMAN genotiplerinde incelenen özelliklerin 
ortalama, en düşük, en yüksek, standart sapma (sd) ve değişim katsayısı (CV) değerleri 
 
Özellikler   Örnek 

sayısı 
Ortalama En 

düşük 
En 

yüksek 
Sd CV (%) 

Çim Kalitesi 
(1-9) 

27 6.07 1 9 2.81 46.32 

Mevsimsel 
renk 

değişimi (1-
9) 

27 5.51 3 9 1.71 31.13 

Yoğunluk 
(1-9) 

27 4.85 3 7 1.45 30.08 

Yaprak 
dokusu (1-9) 

27 3.88 3 5 1.01 26.04 

Bitki boyu 
(cm) 

27 61.1 40 100 12.11 19.80 

Yaprak eni 
(cm) 

27 0.34 0.3 0.5 0.07 21.62 

Yaprak boyu 
(cm) 

27 13.0 5 24 4.93 37.98 

Sonbaharda 
büyüme şekli 

(1-9) 

27 3.66 1 5 1.35 37.05 

Bitki Çapı 
(cm) 

27 23.0 10 42 7.67 33.35 

Salkım 
boyu(cm) 

27 8.96 5 16 3,35 37.45 

Son boğum 
uzunluğu 

27 23.2 12 39 6.57 28.29 
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(cm) 

 

Çizelge 4. Dactylis hispanica (ROTH) NYMAN genotiplerinde incelenen özellikler 
arasındaki korelasyon katsayıları (r) 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir. * Korelasyon 0.05 düzeyinde önemlidir. ÇK: Çim Kalitesi (1-9), MR: 

Mevsimsel renk değişimi (1-9) YD: Yaprak dokusu (1-9), YO: Yoğunluk (1-9), BB: Bitki boyu (cm), YE: Yaprak eni 

(cm), YB: Yaprak boyu (cm), SBŞ: Sonbaharda büyüme şekli (1-9), ÇA: Bitki Çapı (cm), SB: Salkım boyu (cm), 

SBU: Son boğum uzunluğu (cm) 

Dactylis hispanica genotiplerinde incelenen bitkisel özellikler arasındaki 
ikili ilişkiler Çizelge 4' de görülmektedir. Çizelge 4. incelendiğinde 
görüleceği gibi çim kalitesi ile yaprak dokusu arasında %5, yaprak boyu 
ile %1 negatif ilişki söz konusudur. Mevsimsel renk değişimi ile yaprak 
dokusu arasında %5 düzeyinde negatif ilişki vardır. Sonbaharda büyüme 
şekli ile bitki çapı arasında %5 negatif ilişki vardır. Salkım boyu ile son 
boğum uzunluğu arasında %1 olumlu ve önemli ilişki vardır.  
 
Şekil 2. Dactylis hispanica (ROTH) NYMAN. genotiplerinde incelenen özellikler 

bakımından cluster analizi 

    ÇK MR YO YD BB YE YB SBŞ ÇA SB SBU 

ÇK 1           

MR 0.135 1          

YO 0.227 -0.029 1         

YD -0.482* -0.451* -0.011 1        

BB -0.118 0.128 0.106 -0.007 1       

YE 0.145 0.156 0.207 0.022 -0.292* 1      

YB -
0.639*
* 

0.081 -0.096 -0.015 0.355 -0.289 1     

SBŞ -0.006 0.043 0.206 -0.000 0.067 0.050 0.229 1    

ÇA 0.064 -0.262 -0.309 0.108 -0.125 0.139 -0.290 -0.398* 1   

SB -0.016 0.230 -0.064 -0.238 0.307 -0.327 0.113 0.208 -0.182 1  

SBU -0.292 0.057 -0.124 -0.053 0.353 -0.364 0.221 -0.267 -0.261 0.535*
* 

1 
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Çalışmada kullanılan Dactylis hispanica genotiplerini sınıflandırmak için 
cluster analizleri yapılmış ve Şekil 2’de verilmiştir. Oluşturulan 
dendrogramda genotipler temel olarak 2 ana 3alt gruba ayrılmıştır.  
Birbirine en yakın genotipler 82-20 ile 68-1 olurken en uzak genotipler 
ise 38-5 ile 52-6 dir.  
 
3. Dactylis lobata (DREJ.) LINDB. FIL. 

Dactylis lobata genotiplerinde yapılan gözlem ve ölçümler Çizelge 5.’de 
verilmiştir. . Çizelge 5.’in incelenmesinde görüldüğü gibi ortalama 
değerler şöyledir. Çim kalitesi 5.90; mevsimsel renk değişimi 4.40; 
yoğunluk 5; yaprak dokusu 3.40 bitki boyu 42.25 cm; yaprak eni 0.14 cm; 
yaprak boyu 8.55 cm; sonbaharda büyüme şekli 2.70; bitki çapı 18.2 cm; 
salkım boyu 6.35 cm; son boğum uzunluğu 16.8 cm olarak gözlemlenmiş 
veya ölçülmüştür. 
 

Çizelge 5. Dactylis lobata genotiplerinde incelenen özelliklerin ortalama, en düşük, en 
yüksek, standart sapma (sd) ve değişim katsayısı (CV) değerleri 

 
Özellikler   Örnek 

sayısı 
Ortalama En düşük En yüksek Sd CV (%) 

Çim Kalitesi 
(1-9) 

20 5.90 1 9 2.84 48.22 

Mevsimsel 
renk değişimi 

(1-9) 

20 4.40 3 7 1.46 33.30 

Yoğunluk (1-
9) 

20 5.00 3 7 1.71 34.33 

Yaprak 
dokusu (1-9) 

20 3.40 3 5 0.82 24.14 

Bitki boyu 
(cm) 

20 42.25 28 64 10.82 25.62 
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Yaprak eni 
(cm) 

20 0.15 0.1 0.3 0.06 40.46 

Yaprak boyu 
(cm) 

20 8.55 4 13 2.52 29.50 

Sonbaharda 
büyüme şekli 

(1-9) 

20 2.70 1 5 1.34 49.69 

Bitki Çapı 
(cm) 

20 18.2 10 32 6.84 37.58 

Salkım 
boyu(cm) 

20 6.35 4 10 1,92 30.34 

Son boğum 
uzunluğu 

(cm) 

20 16.8 10 25 4.11 24.47 

 

Çizelge 6. Dactylis lobata genotiplerinde incelenen özellikler arasındaki korelasyon 
katsayıları (r) 
 
** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir. * Korelasyon 0.05 düzeyinde önemlidir. ÇK: Çim Kalitesi (1-9), MR: 

Mevsimsel renk değişimi (1-9) YD: Yaprak dokusu (1-9), YO: Yoğunluk (1-9), BB: Bitki boyu (cm), YE: Yaprak eni 

(cm), YB: Yaprak boyu (cm), SBŞ: Sonbaharda büyüme şekli (1-9), ÇA: Bitki Çapı (cm), SB: Salkım boyu (cm), 

SBU: Son boğum uzunluğu (cm) 

Dactylis lobata genotiplerinde incelenen bitkisel özellikler arasındaki ikili 
ilişkiler Çizelge 6' da görülmektedir. Çizelge 6. incelendiğinde görüleceği 
gibi yoğunluk ile yaprak dokusu arasında %5 negatif ilişki söz konusudur. 
Yaprak dokusu ile sonbaharda büyüme şekli arasında %5 düzeyinde 

 ÇK MR YO YD BB YE YB SBŞ ÇA SB SBU 

ÇK 1           

MR 0.085 1          

YO -0.280 0.251 1         

YD -0.207 0.210 -0.448* 1        

BB 0.161 -0.102 0.096 -0.201 1       

YE -0.335 -0.236 -0.000 -0.211 0.132 1      

YB 0.162 0.321 0.194 -0.111 -0.207 -0.085 1     

SBŞ 0.046 0.117 -0.365 0.497* -0.038 -0.323 -0.259 1    

ÇA -0.304 -0.144 0.116 0.078 0.292 -0.050 -0.369 0.224 1   

SB -0.146 0.115 0.000 0.039 -0.191 0.382 -0.204 -0.160 0.202 1  

SBU 0.169 0.223 -0.134 -0.068 0.314 0.253 -0.491* -0.011 0.091 0.447* 1 

118



olumlu ilişki vardır. Yaprak boyu ile son boğum uzunluğu arasında %5 
olumsuz ilişki vardır. Salkım boyu ile son boğum uzunluğu arasında %5 
olumlu ve önemli ilişki vardır.  

Şekil 3. Dactylis lobata genotiplerinde incelenen özellikler bakımından cluster analizi 

Çalışmada kullanılan Dactylis lobata genotiplerini sınıflandırmak için 
cluster analizleri yapılmış ve Şekil 3’de verilmiştir. Oluşturulan 
dendrogramda genotipler temel olarak 2 ana 3alt gruba ayrılmıştır.  
Birbirine en yakın genotipler 62-11 ile 68-8 olurken en uzak genotipler 
ise 70-15 ile 79-15 dir.  

Sonuç ve Öneriler 

Doğadan toplanan 3 domuz ayrığı türünde ve toplamda 70 genotipde bazı 
tarımsal özellikler incelenmiştir. Buna göre Dactylis lobata’nın daha ince 
yaprak enine sahip olması nedeniyle çim bitkisi olarak kullanılabileceği 
ayrıca bazı genotiplerinin uzun süre sulanmadığı zaman yeşil kalma 
özelliğini koruduğu gözlemlenmiştir. Özellikle sulama imkânının kısıtlı 
olduğu yerlerde kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. Yine aynı şekilde 
mera alanlarında kullanılabilirliği söz konusudur. Dactylis glomerata’nın 
ise, yapraklarının yumuşak görüntüsüyle hayvanların lezzetlilik açısından 
tercih edeceği genotipleri vardır. Dactylis hispanica ilkbaharda daha 
erken ve çabuk sürgün oluşturan genotipleri nedeniyle seçilmesi söz 
konusu olmaktadır. Ayrıca genotiplerde morfolojik çeşitliliği belirmek 
amacıyla cluster analizi yapılmış ve oluşturulan dendrogramda her üç 
türde de genotipler temel olarak 2 ana 3alt gruba ayrılmıştır. Bu 
gruplandırma ileride yapılacak ıslah çalışmaları için üzerinde durulan 
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özelliklere göre seçim yapma kolaylığı sağlayabilir. Bu sayede zaman ve 
iş gücü tasarrufu sağlanacağı düşünülmektedir. Bu elde edilen değerler 
çalışmaların uzun süreli yapılmasıyla daha sağlıklı olacaktır. Çünkü 
incelenen çok yıllık bitkilerin bitkisel özellikleri her yıl farklılık 
gösterebilmektedir. Burada önemli olan verim ve kaliteyi uzun yıllar 
devam ettirebilmektir. 
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Giriş 

Gümüşotu ( Koeleria PERS.), Poaceae familyasına bağlı 
bulunmaktadır. Bu cins her iki yarımkürenin ılıman bölgelerinde yaygın 
olarak bulunan yaklaşık 20 türü kapsamaktadır. ‘‘ Koeleria PERS.’’ adını 
Prof. Georg Ludwig Koeler (1765-1807)’den almaktadır. Latince adı 
macrantba, macranthus (büyük çiçekli denen) uzun, yoğun salkımı 
çağrıştırmasından gelmektedir (Avcıoğlu ve ark., 2009). Pek çok 
araştırmacı tarafından, bu bitkinin çok fazla değişkenlik gösterdiği ve çok 
fazla türü bulunduğu bildirilmektedir. Ülkemizde ise doğal olarak 6 adet 
türü dağılım göstermektedir. Ülkemizde bulunan Koeleria türleri; 
Koeleria brevis, Koeleria lobata, Koeleria nitidula, Koeleria eriostachya, 
Koeleria cristata, Koeleria pyramidata’dır (Anonim, 2020). Sorguçlu 
gümüşotu kıraç meralarda ve özellikle koyun meralarında doğal olarak 
yetişen önemli bir mera yem bitkisini teşkil etmektedir. Genel dağılımı; 
kuzey, batı ve orta Avrupa, Akdeniz (Kuzey Afrika dışında), Kırım, 
Kafkasya ve İran’dır. Yükseltinin 3500 m’den düşük olduğu yerlerde 
gelişebilmektedir. Kuzey yarımkürede, kuru bozkırlar, orman açıklıkları 
ve genellikle kumlu topraklar dâhil her türlü sıcaklık koşulunda 
bulunmaktadır. Bu tür ülkemizin Doğu ve Orta Anadolu kıraç meralarında 
yaygındır. Sorguçlu gümüşotu, esas olarak bozkır, çalılık taşlık, çayırlık 
ve dağ yamaçlarında gelişme gösterebilmektedir. Kuraklığa toleranslıdır. 

123



Yıllık 25 cm’den daha çok yağış alan yerlerde başarıyla yetişir. Su 
kullanımı yüksektir. Yeterli koşullar altında her bölgede yetişebilir. 
Sorguçlu gümüş otu, tipik olarak kuru, kumlu veya taşlık-kayalık 
toprakları sever, ancak killi ve balçık topraklarda da yetişebilir. Gelişmesi 
için pH= 5.5-8.0 arasındaki topraklar genellikle uygundur. Meraların 
doğal bitkilerindendir ve azalıcılar grubunda yer alır (Karadağ ve ark., 
2009). Doğal meraların en erken olgunlaşan, erken ilkbaharda vejetatif 
forma geçen ilk (erkenci) buğdaygillerindendir (Coupland, 1965). 
Sorguçlu gümüş otu çeşitli buğdaygillerle beslenen çekirge, yaprak biti ve 
buğday bitlerinin besin kaynağıdır. Omurgalı hayvanlardan geyik, at ve 
sığırlar, haziran ayında bu bitkinin lezzetli yapraklarını tüketirler. Ancak 
bitkinin boyunun kısa olması ve yoğunlaşmaması nedeniyle, bu 
hayvanların beslenmesinde kısıtlı bir yere sahiptir. Özellikle kıraç ve 
Alpin yüksek dağ meralarında toprak ıslahında kullanılabilmekte, saçak 
yapıdaki kök sistemleri toprakta yapılar oluşturarak erozyon kontrolü 
sağlamaktadır (Avcıoğlu ve ark., 2009). Koeleria pyramidata çok yıllık 
bir ottur. Geçirgen ve nemli ya da kuru toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli 
bölgeleri tercih eder. Donlara dayanıklıdır. Taşlık bölge kayalık 
ve yamaçlarda görülür. Kumlu, tınlı ve killi topraklara uyumludur. 75 - 90 
cm. büyüyebilir. Dik, güçlü, tüysüz ve genellikle iki boğumludur. Yaprak 
kılıfı tüysüz, yaprak ayası 7 ila 24 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 2,5 mm. 
Genişliğindedir. Başakçık 6 ila 7 mm. uzunluğunda ve 3 ila 4 
çiçeklidir. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. 

 
Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu iklim şartlarında yeşil renkli 

ve ince yapıda olan Koeleria PERS.  genotiplerini belirleyip bu bitkilerin 
yeşil alanlarda çim bitkisi olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır. Çalışma 
sonucunda elde edilen veriler, yerli Koeleria PERS. genotiplerimizin 
seleksiyon çalışmalarına ve özelliklede ıslah çalışmalarına büyük fayda 
sağlayacaktır. 
 
 Materyal ve Yöntem 
 
Çalışmada kullanılan materyaller, TÜBİTAK 113O919 nolu “ Doğal 
Florada Bulunan Çim ve Yem Olarak Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil 
Yem Bitkilerinin Toplanması ve Islah Amaçlı Kullanılması” adlı proje 
kapsamında, 2014- 2015 yılının Nisan – Temmuz ayları arasında toplanan 
Koeleria PERS. cinsinin 2 farklı türüne (25 adet Koeleria cristata (L.) 
PERS. ve 15 adet Koeleria pyramidata (LAM.) P. BEAUV) ait 40 adet 
genotipte gözlem ve ölçümler alınmıştır. Hem köklü bitki hem de tohum 
olarak toplanmış olan Koeleria PERS. genotipleri Ankara, Çankırı,  
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Çorum, Yozgat, Eskişehir, Afyon, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, 
Kırşehir, Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Mersin, Antalya, Adana, Osmaniye, 
Erzincan, Gümüşhane, Bursa, Bolu, İzmit, Kastamonu, İstanbul, Balıkesir 
ve Çanakkale illerinden toplanmıştır.  Toplanan il sayısı 27’ dir. Yapılan 
gezilerde vejetasyon oluşum süreleri takip edilmiştir. 
Doğadan tohum olarak toplanmış olan bitkiler serada saksılara ekilerek, 
köklü bitki olarak toplanmış olanlar ise saksılara dikilerek gelişmeleri 
sağlanmıştır. Sera şartlarında, yeterince büyüme gösteren genotipler fide 
halinde 2016 yılı Temmuz - Ağustos ayları içerisinde 0.5m x 0.5m 
aralıklarla S.Ü. Ziraat Fakültesi deneme tarlasına dikilmiştir. Bitkiler 
salkım oluşturdukları zaman tür ve alttür ayrımları yapılmıştır. Dikimi 
yapılmış olan bitkiler için sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi ve 
biçim gibi normal çim bakım teknikleri düzenli olarak uygulanmıştır. 
2017-2018 yıllarında, genotiplerin tam çiçeklenme döneminde, çim 
kalitesi (1-9 skala), mevsimsel renk değişimi (1-9 skala), yaprak dokusu 
(1-9 skala), yoğunluk (1-9 skala), bitki boyu (cm), yaprak eni (cm), 
yaprak boyu (cm), sonbaharda büyüme şekli (1-9 skala), bitki çapı (cm²), 
salkım boyu (cm) ve son boğum uzunluğu (cm) ölçüm ve gözlemleri 
alınmıştır. Yapılan ölçüm ve gözlemler International Union For The 
Protection Of New Varieties Of Plants (UPOV) kriterleri (Anonim,1990), 
Tamkoç ve ark. (2009,2013)’ nın kullandığı yöntemler esas alınarak 
uygulanmıştır.  

Araştırma Bulguları ve Tartışma 
1.Koeleria cristata (L.) PERS.

Koeleria cristata genotiplerinde yapılan gözlem ve ölçümler Çizelge 
1.’de verilmiştir. Çizelge 1.’in incelenmesinde görüldüğü gibi ortalama 
değerler şöyledir. Çim kalitesi 6.92; mevsimsel renk değişimi 5.56; 
yoğunluk 4.76; yaprak dokusu 3.56; bitki boyu 46.76 cm; yaprak eni 0.27 
cm; yaprak boyu 10.4 cm; sonbaharda büyüme şekli 4.12; bitki çapı 17.4 
cm; salkım boyu 8.72 cm; son boğum uzunluğu 23.3 cm olarak 
gözlemlenmiş veya ölçülmüştür. Çim bitkilerinde aranan, güzel görünme, 
renk, yapı ve form bakımından uyum içinde olma gibi özellikler ile 
hastalık ya da çevre streslerine gösterdikleri tepkilerin kombinasyonun 
değerlendirilmesi çim kalitesi ile yapılmaktadır. Koeleria cristata bitki 
genotiplerinin çim kalitesi en küçük 1, en büyük 9 (ideal-üstün) ve 
ortalama değeri 6.92 ile genel olarak iyi durumda olduğu belirlenmiştir. 
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Çizelge 1. Koeleria cristata (L.) PERS. genotiplerinde incelenen 
özelliklerin ortalama, en düşük, en yüksek, standart sapma (sd) ve 
değişim katsayısı (CV) değerleri 
 
 
 
Özellikler   Örnek 

sayısı 
Ortalama En 

düşük 
En 
yüksek 

Sd CV 
(%) 

Çim 
Kalitesi (1-
9) 

25 6.92 6 9 2.30 33.35 

Mevsimsel 
renk 
değişimi 
(1-9) 

25 5.56 3 9 1.78 32.03 

Yoğunluk 
(1-9) 

25 4.76 3 9 1.66 34.98 

Yaprak 
dokusu (1-
9) 

25 3.56 1 5 1.22 34.47 

Bitki boyu 
(cm) 

25 46.76 20 87 14.59 31.21 

Yaprak eni 
(cm) 

25 0.27 0.1 0.5 0.09 35.12 

Yaprak 
boyu (cm) 

25 10.4 6 18 3.15 30.17 

Sonbaharda 
büyüme 
şekli (1-9) 

25 4.12 1 7 1.73 42.22 

Bitki Çapı 
(cm) 

25 17.4 10 29 4.45 25.54 

Salkım 
boyu(cm) 

25 8.72 5 18 3.42 39.24 

Son boğum 
uzunluğu 
(cm) 

25 23.3 12 48 9.42 40.32 

 
 
Çizelge 2. Koeleria cristata (L.) PERS genotiplerinde incelenen özellikler 
arasındaki korelasyon katsayıları (r) 
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** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir. * Korelasyon 0.05 düzeyinde 
önemlidir. ÇK: Çim Kalitesi (1-9), MR: Mevsimsel renk değişimi (1-9) 
YD: Yaprak dokusu (1-9), YO: Yoğunluk (1-9), BB: Bitki boyu (cm), 
YE: Yaprak eni (cm), YB: Yaprak boyu (cm), SBŞ: Sonbaharda büyüme 

 ÇK MR YD YO BB YE YB SBŞ Ç
A 

SB S
B
U 

ÇK 1           
MR -

0.17
1 

1          

YD -
0.07
1 

0.00
3 

1         

YO 0.16
8 

-
0.00
9 

0.06
8 

1        

BB 0.19
7 

-
0.11
6 

0.11
4 

0.21
6 

1       

YE 0.04
6 

0.27
4 

0.04
7 

0.16
9 

0.628
** 

1      

YB 0.17
7 

-
0.19
4 

0.32
1 

0.17
9 

0.465
* 

0.15
8 

1     

SBŞ 0.06
4 

-
0.04
9 

0.00
6 

0.03
9 

0.122 0.16
6 

0.16
4 

1    

ÇA 0.47
7* 

-
0.05
3 

0.24
2 

0.03
7 

0.065 -
0.00
3 

0.54
6** 

0.35
3 

1   

SB -
0.08
7 

0.04
0 

0.03
8 

0.51
4** 

0.546
** 

0.40
5* 

0.56
8** 

0.11
0 

-
0.0
02 

1  

SBU -
0.18
6 

0.24
0 

0.17
6 

0.24
4 

0.641
** 

0.70
7** 

0.48
3* 

0.15
7 

0.0
84 

0.62
1** 

1 
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şekli (1-9), ÇA: Bitki Çapı (cm), SB: Salkım boyu (cm), SBU: Son 
boğum uzunluğu (cm) 

 
Koeleria cristata genotiplerinde incelenen bitkisel özellikler 

arasındaki ikili ilişkiler Çizelge 2.' de görülmektedir. Çizelge 2. 
incelendiğinde görüleceği gibi çim kalitesi ile bitki çapı arasında %5 
düzeyinde pozitif ilişki vardır. Çim kalitesi arttıkça bitki çapı artmaktadır. 
Ayrıca bitki çapı çayır ve meralarda aranan bir özelliktir. Yaprak eni ile 
salkım boyu arasında %5, son boğum uzunluğu ile %1 pozitif ilişki söz 
konusudur. Bitki boyu ile yaprak eni, salkım boyu, son boğum uzunluğu 
(%1) ve yaprak boyu arasında (%5) pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. 
Yaprak boyu ile bitki çapı, son boğum uzunluğu arasında (%1), son 
boğum uzunluğu arasında (%5) pozitif ilişki bulunmaktadır. Salkım boyu 
ile son boğum uzunluğu arasında %1 pozitif ilişki bulunmaktadır. 

Çalışmada kullanılan Koeleria cristata (L.) PERS. genotiplerini 
sınıflandırmak için cluster analizleri yapılmış ve Şekil 1’de verilmiştir. 
Oluşturulan dendrogramda genotipler temel olarak 2 ana gruba 
ayrılmıştır. Bu gruplarda kendi içerisinde 2alt gruba ayrılmıştır.  Birbirine 
en yakın genotipler 80-17 ile 79-17 olurken en uzak genotipler ise 49-18 
ile 73-10’dur.  
 
Şekil 1. Koeleria cristata genotiplerinde incelenen özellikler bakımından 
cluster analizi 
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2.Koeleria pyramidata (LAM.) P. BEAUV)   
Koeleria pyramidata genotiplerinde yapılan gözlem ve ölçümler Çizelge 
3.’de verilmiştir. Çizelge 3.’ün incelenmesinde görüldüğü gibi ortalama 
değerler şöyledir. Çim kalitesi 6.2; mevsimsel renk değişimi 5.66; 
yoğunluk 5.4; yaprak dokusu 4.6; bitki boyu 44.46 cm; yaprak eni 0.17 
cm; yaprak boyu 7.13 cm; sonbaharda büyüme şekli 3.4; bitki çapı 32.13 
cm; salkım boyu 8.46 cm; son boğum uzunluğu 12.6 cm olarak 
gözlemlenmiş veya ölçülmüştür. 
 
Çizelge 3. Koeleria pyramidata genotiplerinde incelenen özelliklerin 
ortalama, en düşük, en yüksek, standart sapma (sd) ve değişim katsayısı 
(CV) değerleri 
 
Özellikler   Örnek 

sayısı 
Ortalama En 

düşük 
En 

yüksek 
Sd CV 

(%) 
Çim 
Kalitesi (1-
9) 

15 6.2 6 9 3.02 48.84 

Mevsimsel 
renk 
değişimi 
(1-9) 

15 5.66 1 9 2.35 41.47 

Yoğunluk 
(1-9) 

15 5.4 3 9 1.54 28.68 

Yaprak 
dokusu (1-
9) 

15 4.6 1 7 1.72 37.47 

Bitki boyu 
(cm) 

15 44.46 33 64 8.85 19.91 

Yaprak eni 
(cm) 

15 0.17 0.1 0.2 0.04 26.40 

Yaprak 
boyu (cm) 

15 7.13 3 12 2.53 35.49 

Sonbaharda 
büyüme 
şekli (1-9) 

15 3.4 1 5 1.35 39.77 

Bitki Çapı 
(cm) 

15 32.13 12 45 9.50 29.59 

Salkım 
boyu(cm) 

15 8.46 6 13 2.09 24.80 
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Son boğum 
uzunluğu 
(cm) 

15 12.6 6 17 2.72 21.58 

 
Çizelge 4. Koeleria pyramidata genotiplerinde incelenen özellikler 
arasındaki korelasyon katsayıları (r) 
 

 

 ÇK MR YD YO BB YE YB SBŞ ÇA SB SB
U 

ÇK 1           
MR 0.18

0 
1          

YD 0.20
8 

0.000 1         

YO 0.07
3 

0.235 -
0.14
9 

1        

BB 0.23
0 

0.272 0.31
2 

-
0.19
1 

1       

YE -
0.01
0 

0.044 0.39
8 

-
0.04
0 

0.297 1      

YB 0.35
9 

0.320 0.40
5 

0.09
4 

0.720
** 

0.03
2 

1     

SBŞ -
0.16
0 

-
0.000 

-
0.29
4 

-
0.21
8 

0.233 0.18
4 

0.06
6 

1    

ÇA -
0.18
9 

-
0.362 

-
0.14
4 

-
0.04
2 

0.143 0.61
6* 

-
0.22
9 

0.51
7* 

1   

SB 0.46
7 

0.077 0.48
9 

-
0.41
2 

0.648
** 

0.28
7 

0.49
8 

0.03
0 

0.0
96 

1  

SBU 0.56
5* 

0.558
* 

0.54
2* 

0.04
0 

0.536
* 

0.02
2 

0.67
2** 

-
0.22
5 

-
0.4
45 

0.58
5* 

1 
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** Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir. * Korelasyon 0.05 düzeyinde 
önemlidir. ÇK: Çim Kalitesi (1-9), MR: Mevsimsel renk değişimi (1-9) 
YD: Yaprak dokusu (1-9), YO: Yoğunluk (1-9), BB: Bitki boyu (cm), 
YE: Yaprak eni (cm), YB: Yaprak boyu (cm), SBŞ: Sonbaharda büyüme 
şekli (1-9), ÇA: Bitki Çapı (cm), SB: Salkım boyu (cm), SBU: Son 
boğum uzunluğu (cm) 

Koeleria pyramidata genotiplerinde incelenen bitkisel özellikler 
arasındaki ikili ilişkiler Çizelge 4' de görülmektedir. Çizelge 4. 
incelendiğinde görüleceği gibi çim kalitesi ile son boğum uzunluğu 
arasında %5 pozitif ilişki söz konusudur. Mevsimsel renk değişimi ile son 
boğum uzunluğu arasında %5 düzeyinde pozitif ilişki vardır. Bitki boyu 
ile yaprak boyu, salkım boyu arasında %1, son boğum uzunluğu arasında 
%5 pozitif ilişki ortaya çıkmıştır. Yaprak eni ile bitki çapı arasında %5 
olumlu ilişki vardır. Yaprak boyu ile son boğum uzunluğu arasında %1 
pozitif ilişki vardır. Sonbaharda büyüme şekli ile bitki çapı arasında %5 
pozitif ilişki vardır. Salkım boyu ile son boğum uzunluğu arasında %5 
pozitif ilişki vardır. Yaprak dokusu ile son boğum uzunluğu arasında %5 
seviyesinde pozitif ilişki söz konusudur. 

Çalışmada kullanılan Koeleria pyramidata genotiplerini 
sınıflandırmak için cluster analizleri yapılmış ve Şekil 2’de verilmiştir.  

Şekil 2. Koeleria pyramidata genotiplerinde incelenen özellikler 
bakımından cluster analizi 
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Oluşturulan dendrogramda genotipler temel olarak 2 ana ve her 
ana grupta kendi içinde 2 alt gruba ayrılmıştır.  Birbirine en yakın 
genotipler 2-4 ile 10-22(2) olurken en uzak genotipler ise 2-14 ile 3-1’dir. 
Bu analiz ortak özelliklere sahip gruplar oluşturmuş ve ortak özelliklere 
sahip bitkilerden çalışacağımız kadarını seçme imkânı sağlar. 
 
Sonuç ve Öneriler 
 
     Doğadan toplanan 2 Koeleria PERS. türünde ve toplamda 40 
genotipde bazı tarımsal özellikler incelenmiştir. İncelenen özellikler 
yönünden genotipler bazı değişiklikler göstermiştir. İstenilen özellikleri 
iyi olan genotipler doğrudan ıslahta kullanılabileceği gibi eksik yönleri iyi 
olan genotiplerde ıslah yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir ya da 
kendisinin üstün olan bir özelliği bir başka ıslah programı için 
tamamlayıcı olabilir. Ayrıca genotiplerde morfolojik çeşitliliği belirmek 
amacıyla cluster analizi yapılmış ve oluşturulan dendrogramda her iki 
türde de genotipler temel olarak 2 ana gruba her ana grupta kendi 
içerisinde 2 alt gruba ayrılmıştır. Bu gruplandırma ileride yapılacak ıslah 
çalışmaları için üzerinde durulan özelliklere göre seçim yapma kolaylığı 
sağlayabilir.  
 
     Bu sayede zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanacağı düşünülmektedir. 
Bu elde edilen değerler çalışmaların uzun süreli yapılmasıyla daha 
sağlıklı olacaktır. Çünkü incelenen çok yıllık bitkilerin bitkisel özellikleri 
her yıl farklılık gösterebilmektedir. Burada önemli olan verim ve kaliteyi 
uzun yıllar devam ettirebilmektir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, 
yerli Koeleria PERS. genotiplerimizin seleksiyon çalışmalarına ve 
özelliklede ıslah çalışmalarına büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca 
çalışmada kullandığımız türlerin yeşil alan ve yem bitkisi kapsamında 
eksikliklerin giderilmesinde rol oynayacağı düşünülmektedir. 
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Not: Bu çalışma, Ramazan MIZRAK tarafından Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doç. Dr. Remzi EKİNCİ 
danışmanlığında yürütülen “Diyarbakır ekolojik koşullarında pamuğun 
(Gossypium hirsutum L.) bazı genotiplerinin verim ve lif kalite özelliklerinin 
araştırılması” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

 

1. GİRİŞ 

Pamuk (G. hirsutum L.) bitkisi, bir sektörün hammaddesi 
ürettiğinden yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdamdan dolayı 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de stratejik bir üründür. Dünya 
nüfusunun artmasına paralel olarak sanayileşen ve kalkınan toplumlarda 
yaşam konforunun yükselmesi, pamuk lifine olan ihtiyaç artmaktadır. 
İnsanların doğal liflere olan ilgilerinin artması ile pamuk, gün geçtikçe 
daha da cazip hale gelmektedir. 

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesinde (ICAC, 2018) alınan 
verilere göre; ülkeler sıralamasında pamuk ekim alanı açısında Türkiye 
2013-2014 yılları arasında 10. sıralarda iken; 2016-2017 yılları arasında 
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9. sıraya yükselmiştir. Dünyada toplam pamuk ekim alanı 2016-2017 
yılları arasında 29.6 milyon hektar iken Türkiye, 530 bin hektar alana 
sahip olmuştur. Türkiye de ekim alanı bakımında son yıllarda 
dalgalanmalar meydana gelmiştir. Bu dalgalanma teşviklerin yanında 
iklimsel değişikliklerden de kaynaklanmaktadır. 2017-2018 yıllarında ise 
Türkiye’de düşüş meydana gelmiştir. Dünya lif pamuk verim değerlerine 
baktığında 2017-2018 sezonunda, Dünya ortalaması dekara 77 kg iken 
Türkiye dekara 182 kg ile 3. sırada yer almıştır (ICAC, 2018; Özüdoğru, 
2018).  

Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan pamuk, verimliliği açısında 
da ıslah çalışmaları yapılarak pamuk lif kalite özellikleri üstün çeşitlerin 
üretime alınması büyük önem arz etmektedir (Gençer ve Yelin, 1983). Yeni 
geliştirilmiş pamuk genotiplerinin farklı çevre/lokasyonlarda veya farklı 
yıllarda denemelerinin kurulması ile genotipin farklı çevre koşullarına 
olan tepkilerinin bilinmesi, pamuk yetiştiriciliği ve hatta pamuk ile ilgili 
incelenen özellikler yönünden büyük önem taşımaktadır.  

Lif kalite özellikleri genetik faktörlerin yansıra çevresel, yetiştirme 
ve hasat faktörleri tarafından da etkilenmektedir (Gumber ve ark., 2009; 
Bradow ve Davidonis, 2000).Genotip ve çevre ilişkileri birçok tez ve proje 
çalışmalarına konu olmuştur. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar, 
oluşturulan genotip grupları veya oluşturulan çevre grupları içerisinde 
herhangi bir tanesinin değişmesi durumunda geçerliliğini yitirmektedir. 
Bu nedenle seçilerek oluşturulan genotip ve çevre gruplarının, çok iyi 
seçilmesi verimlilikte başarıyı artıracaktır. 

Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde pamuk üretim 
yönünden büyük öneme sahip Diyarbakır Merkez ve Bismil ilçe ekolojik 
koşullarında pamuk lif kalite parametrelerini incelemek, yeni geliştirilmiş 
pamuk hatlarının bu çevre koşullarındaki performanslarını ortaya koymak 
ve ileride bu konuda yapılacak çalışmalara yardımcı olmak amacı ile 
yapılmıştır. 

 
2. MATERYAL ve METOT 

Diyarbakır ekolojik koşullarında, G. hirsutum L. türüne ait 9 adet 
aday pamuk hattı ile ST-468, DP-396 ve BA-119 çeşitleri, denemede 
materyal olarak kullanılmıştır. Deneme, 3 tekerrürlü olarak tesadüf 
blokları deneme deseninde kurulmuştur. Deneme parseli 12 m uzunlukta 
ve 4 sıralı olarak oluşturulmuştur.  

Deneme, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi (37°53’25”N; 
40°16’32”E) deneme alanı ve Diyarbakır ili Bismil ilçesi (37°47’29”N; 
40°46’48”E) deneme alanında 2018 yılında yürütülmüştür. Denemenin 
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yürütüldüğü lokasyonlara ait minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık 
değişimleri, Şekil 1’de; Nispi nem değişimleri ise Şekil 2’de verilmiştir. 

 

  
Şekil 1. 2018 Yılı Nisan-Ekim Dönemi 
Diyarbakır ve Bismil Lokasyonların Sıcaklık 
Değişimleri (◦C) 

Şekil 2. 2018 Yılı Nisan-Ekim Dönemi 
Diyarbakır ve Bismil Lokasyonların Nispi 
Nem Değişimleri (%) 

 
İklim özelliklerine baktığımızda pamuk için ekim döneminde 

istenilen 15 °C ve üzeri sıcaklık Nisan-Mayıs aylarında yakalanmış, 
yetişme süreci boyunca sıcaklık değerlerinin 20°C üzeri olması ve yaz 
aylarında 25 °C civarlarındaki seyretmesi, taraklanmayı olumlu yönde 
etkilemiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). 

Ekim, 20 Nisan tarihinde deneme mibzeri ile yapılmıştır. Gerçek 
yaprakların çıkışından sonra seyreltme işlemi yapılmıştır. Ekim öncesi 
toprak hazırlığında taban gübresi olarak kompoze gübre (20.20.0) 
formunda 40 kg/da, üst gübre olarak üre (%46 N) formunda 20 kg/da 
verilmiştir. Denemede, 8 kez karık usulü sulama yapılmıştır. Hasat elle 2 
defada yapılmıştır. Elde edilen kütlü numuneler çırçırlama işleminden 
sonra Uster marka HVI M1000 model cihazı ile analizler yapılmıştır 
(GAPUTAEM, GAP Pamuk Lifi Test ve Analiz Laboratuvarı). Çalışma 
kapsamında, lif uzunluğu (mm), lif inceliği (mic.), lif kopma dayanıklılığı 
(gr/tex), kısa lif içeriği (%), lif üniformite indeksi (%) ve iplik 
eğrilebilirlik indeksi (SCI) özellikleri incelenmiştir.  

Çalışma kapsamında her özellik için elde edilen veriler, JMP 5.01 
(Copyright © 1989 - 2002 SAS Institute Inc.) istatistik paket programı ile 
analiz edilmiş; sonuçlar, F testi ile değerlendirilmiş; ortalamalar, EGF 
testi uyarınca gruplandırılmıştır.  
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

İncelenen tüm lif kalite özellikleri yönünden lokasyonlar ve 
Lokasyon*Genotip interaksiyonu arasındaki farklılıklar istatistiki olarak 
birbirinden farklılık arz etmez iken, genotipler arasındaki farklılıklar, 
istatistiki olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur (Tablo 1 ve Tablo 2). 

 

Lif Uzunluğu / Upper Half Mean Lenght (UHML) (mm): Lif uzunluğu 
(mm) değerleri, 28.18-32.02 mm arasında değişim gösterdiği ve ortalama 
değerinin, 29.13 mm olduğu saptanmıştır. Aday-3 genotipinin en yüksek 
lif uzunluğu ortalama değerine sahip grubu oluşturduğu; Aday-1, Aday-4, 
Aday-9, BA-119 ve ST-468 genotiplerinin ise en düşük lif uzunluğu 
ortalama değerini barındıran gruba yer aldığı görülmektedir (Tablo 1).  

Bulgularımız, lokasyon açısından Bradow ve Davidonis (2000), Terzi, 
(2018) ve genotip açısından Birgül, (2008), Karademir ve ark., (2015), 
Güreli, (2015), Karademir ve ark., (2017), Çoban ve Çiçek, (2017)’nin 
bulguları ile benzerlik gösterirken, Stoilova ve Dechev, (2002)’nin 
bulguları ile farklılık göstermektedir. 

 
Lif İnceliği/Micronaire (MIC) (mic.): Lif inceliği (mic.) özelliği 
verileri, 4.42-5.24 mic. arasında değişim göstererek, ortalama değerin, 
4.68 mic. Olduğu saptanmıştır. DP-396 genotipinin lif incelik ortalama 
değeri en yüksek gruba sahip olduğu; Aday-2, Aday-5, Aday-7, Aday-8 
ve ST-468 genotiplerinin ise lif inceliği ortalama değeri açısından en 
düşük gruba sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1).  

Bulgularımız, lokasyon açısından Terzi, (2018) ve genotip 
açısından Birgül, (2008), Karademir ve ark., (2015), İrget, (2015), Güreli, 
(2015), Karademir ve ark., (2017)’nin bulguları ile benzerlik gösterirken, 
Çoban ve Çiçek, (2017)’nin bulguları ile farklılık göstermektedir. 

 

Lif Kopma Dayanıklılığı / Strength (Str) (gr/tex): Lif kopma 
dayanıklılığı özelliği verileri, 30.00-37.55 gr/tex arasında değişim 
gösterdiği; ortalama değerinin, 32.27 gr/tex olduğu görülmektedir. Aday-
3 genotipi en yüksek lif kopma dayanıklığı değerine sahip grubu 
oluştururken, Aday-4 genotipi en düşük lif kopma dayanıklığı değerine 
sahip grubu oluşturmuştur.  
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Bulgularımız, Güreli, (2015)’nin bulguları ile benzerlik gösterirken; 
lokasyon özellikleri yönünden Bradow ve Davidonis (2000), Terzi, (2018), 
genotip özellikleri yönünden Birgül, (2008), Karademir ve ark., (2015), 
İrget, (2015), Güreli, (2015), Yıldız ve Haliloğlu, (2017) ve 
lokasyonxgenotip interaksiyonu yönünden Campbell ve Jones (2005), 
bulguları ile farklılık göstermektedir. 

 

Kısa Lif İçeriği/ Short Fiber (SF)(%): Kısa lif oranı verileri, % 5.17-
%7.56 arasında değişim gösterirken, ortalama değerinin, %7.02 olduğu 
görülmektedir. Aday-4, Aday-5, Aday-7, Aday-9 ve DP-396 genotipleri 
en yüksek SF değerine sahip grubu oluştururken, Aday-3 genotipi en 
düşük SF değerine sahip grubu oluştururmuştur. İncelenen özelliğin 
değişiminde çevre koşullarından çok genetik yapının daha çok etkili 
olduğu, yargısını ortaya koymaktadır. 

 

Lif Üniformite İndeksi / Uniformity Index (UI)(%): Lif üniformite 
indeksi verileri, % 83.20-%85.39 arasında değişim gösterirken, ortalama 
değerinin, %84.12 olduğu görülmektedir. Aday-3 genotipi en yüksek lif 
üniformitesi değerine sahip grubu oluştururken, Aday-5, Aday-7 ve 
Aday-9 genotipleri en düşük lif üniformite değerine sahip grubu 
oluşturmuştur. İncelenen özelliğin değişiminde çevre koşullarından çok 
genetik yapının daha çok etkili olduğu, yargısını ortaya koymaktadır. 

 

İplik Eğrilebilirlik İndeksi /Spinning Consistency Index (SCI): İplik 
olabilirlik indeksi verileri, 135.00-177.00 arasında değişim gösterirken, 
ortalama değerinin, 149.44 olduğu görülmektedir. Aday-3 en yüksek SCI 
değerine sahip grubu oluştururken, Aday-9 ve Aday-6 genotipleri en 
düşük SCI değerine sahip grubu oluştururmuştur.  

Bulgularımız, Bradow ve Davidonis (2000), Karademir ve ark., 
(2017), Çoban ve Çiçek, (2017)’nin bulguları ile benzerlik 
göstermektedir. 

Çalışma kapsamında incelenen tüm lif kalite özellikleri yönünden 
lokasyon ve lokasyon*genotip arasındaki farklılıklar, istatistiki olarak 
önemli olmayıp, genotipler arasındaki farklılıkların istatistiki olarak 
önemli olması, özelliklerin değişiminde çevre koşullarından çok genetik 
yapının daha çok etkili olduğu, yargısını ortaya koymaktadır. Çalışmanın 
materyalini oluşturan Bismil ve Diyarbakır ekolojik koşullarının, 
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incelenen tüm lif kalite özellikleri yönünden birbirinden farksız değerler 
ortaya koyması, bu iki ekolojik koşulun birbirine çok benzerlik 
gösterdiğinin göstergesidir. Bundan sonraki çalışmalarda incelenen 
özellik yönünden çevre koşullarının aynı grup içinde değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.  

 

İncelenen Özellikler Arası İlişkiler  
Tüm materyalleri içererek incelenen özellikler arası ikili ilişkiler 

(korelasyon analizi) analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  
Lif uzunluğu ile lif inceliği (r=-0.30*), kısa lif içeriği (r=-0.78**) 

arasında olumsuz ve önemli; lif kopma dayanıklığı (r=+0.76**), lif 
üniformitesi (r=+0.53**) ve iplik eğrilebilirlik indeksi (r=+0.85**) arasın 
ise olumlu ve önemli ikili ilişki saptanmıştır. Lif inceliği ile lif kopma 
dayanıklığı (r=-0.33**) ve iplik eğrilebilirlik indeksi (r=-0.53**) arasında 
olumsuz ve önemli ikili ilişki saptanırken, kısa lif içeriği (r=+0.19) ve lif 
üniformitesi (r=-0.01) arasında önemsi ikili ilişki saptanmıştır. Lif kopma 
dayanıklığı ile kısa lif içeriği (r=-0.79**) arasında olumsuz ve önemli ikili 
ilişki saptanırken, lif üniformitesi (r=+0.50**) ve iplik eğrilebilirlik 
indeksi (r=+0.91**) arasında olumlu ve önemli ikili ilişki saptanmıştır. 
Kısa lif içeriği ile lif üniformitesi (r=-0.75**) ve iplik eğrilebilirlik 
indeksi (r=-0.83**) arasında olumsuz ve önemli ikili ilişki saptanmıştır. 
Lif üniformitesi ile iplik eğrilebilirlik indeksi (r=+0.66**) arasında 
olumlu ve önemli ikili ilişki saptanmıştır. Lif kalite özellikleri 
irdelendiğinde lif uzunluğu artışı ile lif üniformite ve iplik eğrilebilirlik 
indeksinin arttığı, lif inceliği ve kısa lif oranı değerlerinin azalması, lif 
uzunluğu değerleri ile incelenen diğer özelliklerin tahmin edilebileceğini 
göstermektedir. Elde edilen bulgular, Ashokkumar ve Ravikesavan, 2010, 
Desalegn ve ark., 2009, Hussian ve ark., 2010, Karademir ve ark., 2010, 
Akışcan, 2012; Ekinci ve ark., 2018 benzerlik göstermektedir.  

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

G. hirsutum L. türüne ilişkin, 9 adet aday hat ile 3 adet standart 
pamuk çeşidinin materyal olarak kullanılarak Bismil ve Diyarbakır 
Merkez ekolojik lokasyonlarda yürütülen bu çalışmada, iki farklı 
lokasyonda genotiplerin performansları ve uyumları, lif uzunluğu, lif 
inceliği, lif kopma dayanıklılığı, kısa lif içeriği, lif üniformite indeksi, ve 
iplik eğrilebilirlik indeksi özellikleri yönünden incelemiş ve genotiplerin 
performansları karşılaştırılmıştır. 
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Çalışmada, incelenen özellikler yönünden her iki lokasyon 
arasındaki farklıklar istatistiki olarak önemli olmadığından, lokasyon 
çalışmalarında çevre koşullarının aynı grup içinde değerlendirilmesinin 
faydalı olacaktır. Ayrıca, incelenen lif kalite özellikleri yönünden Aday-3 
genotipinin her iki lokasyonda da önemli olumlu değerler elde edildiği; 
tekstil sektörü için çok iyi lif özelliklerin üretilmesi için bu genotipin 
üretiminin yapılması tavsiye edilmektedir. İncelenen lif kalite 
özelliklerinden belli olan bir özelliğin bilinmesi ile diğer lif kalite 
özelliğinin tahmin edilebileceği sonucuna varılmış olup, bu özelliklerin 
seleksiyon kriteri olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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EKLER 

Tablo 1. İncelenen lif uzunluğu, lif inceliği ve lif kopma dayanıklığı 
özelliklerine ait ortalama değerler ve EGF testine göre oluşan gruplar* 

Genotipler 

Lif Uzunluğu (mm) Lif İnceliği (mic.) 
Lif Kopma 

Dayanıklılığı (g/tex) 
Bism

il 
D.bak

ır Ort. Bism
il 

D.bak
ır Ort. Bism

il 
D.bak

ır Ort. 

ADAY 1 28.5
 

28.51 28.5
 

fg
 

4.52 5.00 4.7
 

bc 30.9
 

30.9
 

30.9
 

b 
ADAY 2 30.3

 
30.32 30.3

 
b 4.59 4.59 4.5

 
cde
 

32.6
 

34.3
 

33.4
 

f 
ADAY 3 32.0

 
32.02 32.0

 
a 4.35 4.69 4.5

 
ef 37.2

 
37.5

 
37.3

 
g 

ADAY 4 28.3
 

28.33 28.3
 

gh 4.76 4.76 4.7
 

bcd 30.0
 

30.7
 

30.3
 

a 
ADAY 5 29.8

 
29.8 29.8 c 4.44 4.62 4.5

 
def 32.3

 
32.3

 
32.3

 
d 

ADAY 6 28.4
 

28.82 28.6
 

ef
 

4.79 4.66 4.7
 

bcd
 

30.5
 

32.0
 

31.3
 

b
 ADAY 7 29.0

 
29.05 29.0

 
d 4.66 4.49 4.5

 
cde
 

31.6
 

32.8
 

32.2
 

d 
ADAY 8 29.0

 
28.68 28.8

 
de
 

4.54 4.54 4.5
 

cde
 

32.4
 

33.5
 

33.0
 

e 
ADAY 9 28.5

 
28.37 28.4

 
gh 4.82 4.82 4.8

 
b 31.6

 
30.2

 
30.9

 
b
 BA 119 28.4

 
28.45 28.4

 
gh 4.54 4.87 4.7

 
bcd
 

31.8
 

30.9
 

31.4
 

c 
DP 396 28.6

 
29.17 28.9

 
de 5.16 5.32 5.2

 
a 30.4

 
31.8

 
31.1

 
b
 ST 468 28.5

 
27.79 28.1

 
h 4.42 4.42 4.4

 
f 33.1

 
32.3

 
32.7

 
e 

Ortalama 29.1
 

29.11 29.13 4.63 4.73 4.6
 

32.0
 

32.4
 

32.2
 EGFLOK0.05 öd öd öd 

EGFGENOTIP0.05 0.38 0.22 0.43 
EGFLOKXGENOT

 
öd öd öd 

Tablo 2. İncelenen kısa lif oranı, lif üniformite indeksi ve iplik olabilirlik 
indeksi özelliklerine ait ortalama değerler ve EGF testine göre oluşan 
gruplar* 

Genotiple
r 

Kısa Lif içeriği (%) 
Lif Uniformitesi 

İndeksi (%) 
İplik Eğrilebilirlik 

İndeksi  
Bism

il 
D.bak

ır Ort. Bism
il 

D.bak
ır Ort. Bismi

l 
D.bak

ır Ort. 

ADAY 1 7.0 7.08 7.0 cd
 

84.0
 

84.0
 

84.0
 

cde 143.
 

141.6
 

142.
 

f
ADAY 2 6.8 7.13 6.9 de 84.1

 
84.1

 
84.1

 
bcd
 

157.
 

162.3
 

160.
 

b
ADAY 3 5.4 5.17 5.3 f 85.3

 
85.3

 
85.3

 
a 177.

 
176.3

 
176.

 
a 

ADAY 4 7.5 7.25 7.3 ab 83.8
 

83.8
 

83.8
 

cde 139.
 

146.0
 

142.
 

f
ADAY 5 7.3 7.56 7.4 ab 83.7

 
83.7

 
83.7

 
def 150.

 
150.6

 
150.

 
c

ADAY 6 6.5 7.25 6.9 de 83.9
 

83.9
 

83.9
 

cde 143.
 

138.0
 

140.
 

g
 ADAY 7 7.3 7.34 7.3 ab

 
83.7

 
83.7

 
83.7

 
def 146.

 
146.3

 
146.

 
ef

ADAY 8 6.9 6.74 6.8 e 84.8
 

84.8
 

84.8
 

ab 154.
 

154.3
 

154.
 

c
ADAY 9 7.5 7.53 7.5 a 83.2

 
83.2

 
83.2 f 140.

 
135.0

 
137.

 
h

BA-119 7.1 7.12 7.1 bc
 

84.3
 

84.3
 

84.3
 

bc
 

147.
 

147.3
 

147.
 

d
 DP-396 7.2 7.44 7.3 ab

 
84.5

 
84.5

 
84.5

 
bc 140.

 
145.0

 
142.

 
f

ST-468 6.8 7.16 6.9 de 83.6
 

83.6
 

83.6
 

ef 150.
 

152.0
 

151.
 

c

143



Ortalama 6.9
 

  7.06   7.0
 

  84.1
 

  84.1
 

  84.1
 

  149.
 

  149.6
 

  149.
 

  
EGFLOK0.05 öd öd öd 
EGFGENOTIP0.,0
 

0.29 0.67 4.18 

EGFLOKXGENOT

IP0.05 
öd öd öd 

EGF: En güvenilir fark; LOK: Lokasyon; gr: Gram; %: Yüzde; Ort: Ortalama; *EGF çoklu 
karşılaştırma testine göre aynı harfler arasındaki farklar, istatistiki olarak %5 düzeyinde önemlidir; 
**EGF çoklu karşılaştırma testine göre aynı harfler arasındaki farklar, istatistiki olarak %1 
düzeyinde önemlidir; öd: F testine göre varyasyon kaynakları arasındaki farklar, istatistiki önemli 
değildir (Prob>0.05). 
 
 
 
Tablo 3. İncelenen lif kalite özellikleri arası ikili ilişkiler (korelasyon) 

analiz sonuçları 

 UHML MIC STR SF UI 
MIC -0.30*     STR 0.76** -0.33**    SF -0.78** 0.19öd -0.79**   UI 0.53** -0.01öd 0.50** -0.75**  SCI 0.85** -0.53** 0.91** -0.83** 0.66** 
UHML: Lif uzunluğu, MIC: Lif inceliği, STR: Lif kopma dayanıklılığı, SF: Kısa lif 
içeriği, UI: Lif üniformite indeksi, SCI: İplik Eğrilebilirlik indeksi, * istatistiki olarak 
%5 düzeyinde önemlidir (0.01<Prob<0.05); ** istatistiki olarak %1 düzeyinde önemlidir 
(Prob<0.01); öd: istatistiki olarak önemli değildir (Prob>0.05). 
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üretilmiştir. 

1. GİRİŞ 

Pamuk; tekstil, yağ, yem ve kimya sanayi sektörleri başta olmak 
üzere birçok sanayi sektörlerinin hammaddesini oluşturmaktadır. Dünya 
nüfusunun artışı ile tüm sektörlere olan talep hızla artarken, pamuk üretim 
miktarlarında yeterli düzeyde artış sağlanamamaktadır. Bu durum, yıllara 
göre pamuk ve pamuk üretimine olan talebi daha da artırmaktadır. 

Dünya üzerinde pamuk üretim alanında birinci ülke, Çin iken, son 
zamanlardaki üretim artışları ile Hindistan üretimde ilk sırayı almıştır. 
2017-2018 üretim sezonuna göre Dünya’da pamuk üretimindeki ilk 5 ülke 
sırasıyla; Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve Brezilya’dır. Tüketim 
verilerine göre ise ilk 5 ülke Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve 
Bangladeş’tir. 2017-2018 pamuk üretim sezonunda birim alandan elde 
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edilen verim değerleri bakımından Avustralya, İsrail, Türkiye, Çin ve 
Meksika ülkelerinin önde olduğu dikkati çekmektedir.  

Türkiye’de pamuk geniş kullanım alanı, oluşturduğu istihdam ve 
katma değer ile ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayan önemli ve 
stratejik bir üründür. Türkiye’de pamuk tarımının büyükten küçüğe göre 
sırası ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%58), Ege Bölgesi (%21), 
Çukurova (%17) ve Antalya (%1.1) bölgelerinde yapılmaktadır. Yıllara 
göre özellikle son yıllarda üretim maliyetlerinin artması, Ege ve Çukurova 
bölgelerinde üretimin azalış trendine girmesine neden olmuştur. En fazla 
pamuk üretiminin yapıldığı iller olarak Şanlıurfa, Aydın, Hatay ve 
Diyarbakır olduğu görülmektedir (Anonim, 2018). 

Tüm bitkiler için önemli bir besin kaynağı olan azot, pamuk 
bitkisinin büyüme ve gelişiminde diğer makro ve mikro bitki besin 
maddelerine göre daha etkili olan, birçok farklı yollardan sağlanan, 
bitkilerde meydana gelen fizyolojik olaylarda görev alan, nitrat ve 
amonyum iyon formlarında alınan hayati öneme sahip mobil bir bitki 
besin maddesidir (Kaçar, 2009). Bitkisel üretimde gereksinim ve kayıpları 
oldukça fazla ve aynı zamanda hızlı olduğundan, eksikliği çok yaygındır. 
Vejetatif gelişme döneminde bitkide bulunma oranı/miktarı ve ihtiyaç 
oldukça artmaktadır. Bitkilerin tür, çeşit, yaş, verim potansiyeli, kök, 
gövde ve yaprak yapılarına göre bitkideki miktarı ve ihtiyacı, değişim 
göstermektedir (Kaçar ve Katkat, 2011).  

Azot (N) bitki besin maddesinin gerekli olan miktarından daha az 
alımı durumunda, bitki vejetatif ve generatif olarak yeterli düzeyde 
büyüme ve gelişme sağlayamamakta; fazla kullanılması durumunda ise 
insan sağlığına ve çevre kirliliğine olumsuz yönde etki etmektedir (Sutton 
ve ark., 2011). Bioçeşitliliğin azalması, sularda nitrat oranında artış, 
asidifikasyon, azot-oksit emisyonu sonucunda küresel ısınma ve 
stratosferik ozon tabakasının incelmesi, ekolojik faktörlerin değişimi, 
iklim değişimi ile insanoğlunun yaşamı ve sağlığına olumsuz etkileri de 
ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık olarak Dünya insan nüfusunun 2030 yılında 
8.5 milyara, 2050 yılında 9.7 milyara (UN, 2016) ulaşacağı projeksiyonu 
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dikkate alındığında, artması tahmin edilen nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılamak için tarımsal üretimde azot kullanım etkinliğinin artmasına 
yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerektiği, böylece kullanılan 
kimyasal gübrelerden daha fazla fayda sağlanabileceği; kimyasal gübre 
kullanım oranlarının azaltılacağı, üretimin ekonomik, çevre ve sağlık 
yönünden büyük faydalar sağlaması büyük önem taşımaktadır. Ancak, 
hızlı nüfus artışına paralel olarak üretimin artma gerekliliğinden yola 
çıkarak kimyasal gübre tüketiminde de artış olacağı öngörülmektedir. 
Türkiye’de gübre tüketim miktarları incelendiğinde, 2015 yılında 5,5 
milyon/ton, 2016 yılında 6.7 milyon/ton, 2017 yılında 6.3 milyon/ton, 
2018 yılında ise ortalama 5.3-5.5 milyon/ton olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan bu gübrelerin yaklaşık %66-
67’si azotlu gübreler oluşturmaktadır (TÜİK, 2016a; BÜGEM, 2016). 
Ülkemizde tarımsal üretim alanlarında azot etkinlik oranı %49-82 
arasında değişim göstermek ile beraber, ortalama % 62 civarındadır 
(Özbek ve Leip, 2015).  

Türkiye’nin 2014 yılında toplam sera gazı emisyonun (467.60 Mt 
CO2) %10.6’sı (49.50 Mt CO2 eşdeğeri) tarımdan kaynaklandığı 
belirtilmektedir. Türkiye’nin sunduğu “Ulusal Olarak Belirlenmiş Niyet 
Edilen Katkı Belgesi”ne göre tarım sektöründe uygulanacak emisyon 
azaltma stratejilerinin içinde “kimyevi gübre kullanılmasını azaltmak ve 
gübrenin kontrollü kullanımı” şeklinde bir strateji belirlemek, geleceğimiz 
için büyük önem arz etmektedir. 

Tarımsal üretimde gübre kayıplarının azaltılması için uygulanacak 
gübre dozlarının bitki ihtiyacına göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
amaç ile bitki ihtiyacının belirlenmesi için toprak veya yaprak analizi, en 
fazla uygulanan yöntemlerdendir. Ancak çok büyük alanlarda bitkinin 
gübre ihtiyacının belirlenmesi büyük zorluklar içermekte, pahalı 
yöntemler olmasının yanında zaman almakta ayrıca bitkiye de belirli 
oranda zarar vermektedir. Bu amaç ile bitkinin azot ihtiyaç durumunun 
optik sensörler yardımı belirlenmesi, günümüz teknoloji kullanımı 
yönünden büyük önem taşımaktadır (Cassman ve ark., 2002, Raun ve 
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ark., 2002, Mullen ve ark., 2003). Bitkilerin farklı azot ihtiyaçlarının anlık 
durumlarının farklı dalga boylarında nasıl bir yansıma değeri vereceği ve 
bu yansıma değerleri ile oluşturulan vejetasyon indisleri yardımı ile 
saptanmasına yönelik çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bitkinin azot 
başta olmak üzere diğer birçok bitki besin maddelerinin anlık durumları 
ve gereksinim miktarlarının saptanmasına yönelik yeni teknolojilerin 
kullanımı ve yeni hesap yöntemlerinin geliştirilerek doğru tahmin 
edilmesi, tarımsal üretim ve çevreye daha duyarlı üretim mahsulleri için 
önemlidir.  

Uzaktan algılama, bitkinin yeşil aksamında oluşan fizyomorfolojik 
özelliklerin değişiminin ortaya konulması ve geniş alanlarda anlık tahmin 
etmede hataların azaltılması yönünden önemli veriler ortaya 
koyabilmektedir (Mutanga ve ark., 2004). Nesnelere doğrudan 
dokunmadan uzaktan yapılabilecek ölçümler ile nesneler hakkında bilgi 
edinmeyi olanak sağlayan uzaktan algılama sistemleri yakın zaman 
içerisinde başta tarım olmak üzere birçok alanda başarılı şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır (Wright ve ark., 2005). Bitki besin 
maddelerinin eksikliğinde oluşan renk farklılıkları, direk olarak bitkilerin 
spektral yansıma değerlerine etkide bulunmaktadır (Carter ve Knapp, 
2001). Bu yöntemler, geniş alanlarda veri üretirken bitkiye ve çevreye 
zararlı etkileri bulunmamaktadır. 

Bu çalışma, pamuk bitkisinin farklı azot dozlarının uydu 
görüntülerinde oluşan değişimleri saptamak, uydu görüntüleri yardımı ile 
bitkideki azot durumunu tahmin etmek, gelecekte uydu görüntülerinin 
kullanılarak geniş pamuk üretim alanlarında azot gereksinimlerini 
saptamak ve azot uygulama tavsiyelerinde bulunmak amacı ile 
yapılmıştır. 

 
2. MATERYAL VE METOT 

Mardin ekolojik koşullarında, G. hirsutum L. türüne ait ST-468 
pamuk çeşidi, çalışmada bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma, 
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tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
Her parsel 50 m uzunluk ve 17.5 m (25 adet sıra x 0.7 m=17.5 m) 
genişliğinde olacak şekilde yapılandırılmıştır. Deneme yeri, siltli killi 
toprak yapısına sahip, tuz oranı bakımından normal değerlere sahip, pH 
ve kireç oranı bakımından çok yüksek, fosfor ve çinko bakımından 
yetersiz, potasyum ve demir içeriği bakımından yeterli bir seviyeye 
sahiptir. Karasal iklim hâkim olup, yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise 
ılımandır. Yıllık yağış ortalaması 350 mm’dir. Genellikle kuraklıklar 
yaşanmaktadır. Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri nemlilik düzeyi oldukça 
düşüktür. Pamuk ekimi, 26 Nisan 2018 tarihinde makine ile dekara 2.5 
kg/da tohum kullanılarak yapılmıştır. Tüm parsellere ekim ile beraber 
20.20.0 kompoze gübre formunda 45 kg/da uygulanmıştır. Uygulama 
parsellerinde yapraktaki azot oranı varyasyonu oluşturmak için 25 
Haziran 2018 tarihinde (ekimden 60 gün sonra) Üre (%46 N) formunda 0, 
10, 15, 30, 35, 40, 45, 50 ve 70 kg/da dozlarında gübreleme 
uygulanmıştır. Yaprak azot içeriği, %3.5-%5.02 arasında değişim olmak 
üzere 20 adet sınıf oluşturularak irdelenmiştir. Sınıf aralığı %0.075 
alınmıştır. Arazi gözlemleri 25.07.2018 tarihinde (ekimden 90 gün sonra) 
alınmıştır. 09.10.2018 tarihinde (ekimden 166 gün sonra) hasat elle 
yapılmıştır.  

Çalışmada, Planet Scope (PS) ve RapidEye (RE) uydu bantları 
kullanılarak literatürde kullanılan 65 adet indis (BNDVI, CCCI, CVI, 
EVI, EVI2, CIG, GDVI, GEMI, GNDVI, GOSAVI, GLI, GRVI, GRDVI, 
GSAVI, GWDRVI, GI, MCARI1/GOSAVI, MCARI1/MRETVI, 
MCARI2/GOSAVI, MCCCI, MCARI1, MCARI2, MCARI, MDD, 
MEVI, MSR G, MGSAVI, MNDI, MNDRE, MSR RE, MRESAVI, 
MRETVI, MTCARI, MTCARI/GOSAVI, MTCARI/MRETVI, 
NDRE/GOSAVI, NDRE, NDVI, NG, NGI, NIR, NNIR, NR, NREI, 
OSAVI, RVI, CIRE, REDVI, REGNDVI, REGDVI, REGRVI, 
REOSAVI, RERVI, RERDVI, RESAVI, RETVI, REWDRVI, SR, DVI, 
SAVI, SIPI, TCARI/OSAVI, TCARI, TCI ve TVI) incelenmiştir (Birth 
ve McVey, 1968; Rouse ve ark., 1974; Tucker, 1979; Huete ve ark., 1988; 
Pinty ve ark., 1992; Buschmann ve Nagel, 1993; Qi ve ark., 1994; 
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Gitelson ve ark., 1994; Penuelas ve ark., 1995; Roujean ve Breon, 1995; 
Chen, 1996; Gitelson ve ark.,1996; Rondeaux ve ark., 1996; Blackburn, 
1998; Justice ve ark., 1998; Datt, 1999; Barnes ve ark., 2000; Broge ve 
Leblanc, 2000; Daughtry ve ark., 2000; Gobron ve ark., 2000; Zarco-
Tejada ve ark., 2001; Haboudane, 2002; Haboudane ve ark., 2002; Huete, 
2002; Gitelson, 2004; Haboudane, 2004; Haboudane ve ark., 2004; Le 
Maire ve ark., 2004; Yang ve ark., 2004; Zarco-Tejada ve ark., 2004; 
Gitelson ve ark., 2005; Sripada ve ark., 2006; Eitel ve ark., 2007; Jiang, 
2008; Vincini ve ark., 2008; Jasper ve ark., 2009; Hunt ve ark., 2011; 
Wang ve ark., 2012; Cao ve ark., 2013).  

Çalışma kapsamında incelenen indisler ile yaprak azot içeriği 
değerleri arasında korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 
İstatistiki analizler, JMP 5.01 paket programı yardımı ile yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapraktaki Azot İçeriği (%) ve İncelenen İndisler Arasında 

Korelasyon Analizleri 

Yapraktaki azot içeriği (%) ile RE uydu bantlarından elde edilen 

indisler ait korelasyon analizi, Çizelge 1’de, PS uydu bantlarından elde 

edilen indisler ait korelasyon analizi ise Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Yapraktaki azot içeriği (%) ve RE uydu bantlarından elde 

edilen indisler ait korelasyon analizi 
İndis ‘r İndis ‘r İndis ‘r 

(CIRE)_RE 0.25 * MGSAVI_RE 0.30 ** CCCI_RE -0.25 * 

BNDVI_RE 0.40 ** MRESAVI_RE 0.26 * GLI_RE -0.19 * 

CIG_RE 0.28 ** MSRG_RE 0.29 ** MNDRE_RE -0.28 ** 

CVI_RE 0.27 * MSRRE_RE 0.26 * MTCARI/GOSAVI_RE -0.39 ** 

DVI_RE 0.19 * NDRE_RE 0.26 * MTCARI/MRETVI_RE -0.27 * 

EVI_RE 0.56 ** NDVI_RE 0.52 ** MTCARI_RE -0.33 ** 

EVI2_RE 0.52 ** NIR_RE 0.43 ** NG_RE -0.24 * 

GI_RE 0.69 ** NNIR_RE 0.28 ** NGI_RE -0.30 ** 
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GNDVI_RE 0.30 ** OSAVI_RE 0.52 ** NR_RE -0.54 ** 

GOSAVI_RE 0.30 ** REGNDVI_RE 0.27 ** NREI_RE -0.24 * 

GRDVI_RE 0.21 * REGRVI_RE 0.26 * SIPI_RE -0.57 ** 

GRVI_RE 0.28 ** REOSAVI_RE 0.26 * TCARI/OSAVI_RE -0.31 ** 

GSAVI_RE 0.30 ** RERDVI_RE 0.21 * GDVI_RE 0.18 öd 

GWDRVI_RE 0.30 ** RERVI_RE 0.25 * GEMI_RE -0.17 öd 

MCARI_RE 0.58 ** RESAVI_RE 0.26 * MCCCI_RE 0.17 öd 

MCARI1/GOSAVI_RE 0.33 ** REWDRVI_RE 0.26 * MNDI_RE 0.20 öd 

MCARI1/MRETVI_RE 0.29 ** RVI_RE 0.5 ** MRETVI_RE 0.20 öd 

MCARI1_RE 0.32 ** SAVI_RE 0.52 ** MTCARI/MRETVI_RE1 0.02 öd 

MCARI2/GOSAVI_RE 0.34 ** SR_RE 0.25 * NDRE/GOSAVI_RE 0.17 öd 

MCARI2_RE 0.23 * TCARI_RE 0.26 * REDVI_RE 0.19 öd 

MDD_RE 0.19 * TCI_RE 0.61 ** REGDVI_RE 0.04 öd 

MEVI_RE 0.18 *     RETVI_RE 0.19 öd 

        TVI_RE 0.52 öd 

 
Çizelge 2. Yapraktaki azot içeriği (%) ve PS uydu bantlarından elde 

edilen indisler ait korelasyon analizi 
İndis ‘r İndis ‘r 

BNDVI_PS 0.43 ** OSAVI_PS 0.29 ** 
CIG_PS 0.28 ** RVI_PS 0.29 ** 
CVI_PS 0.25 * SAVI_PS 0.29 ** 
EVI_PS 0.18 * SR_PS 0.29 ** 
EVI2_PS 0.29 ** NG_PS -0.28 ** 
GI_PS 0.18 * TCARI/OSAVI_PS -0.28 ** 
GNDVI_PS 0.28 ** TCARI_PS -0.28 ** 
GOSAVI_PS 0.28 ** NR_PS -0.29 ** 
GRDVI_PS 0.18 * DVI_PS 0.15 öd 
GRVI_PS 0.28 ** GDVI_PS 0.14 öd 
GSAVI_PS 0.28 ** GEMI_PS -0.14 öd 
GWDRVI_PS 0.28 ** GLI_PS -0.07 öd 
MGSAVI_PS 0.28 ** SIPI_PS -0.2 öd 
MSRG_PS 0.28 ** TVI_PS 0.29 öd 
NDVI_PS 0.29 ** MCARI1/GOSAVI_PS 0.11 öd 
NIR_PS 0.29 ** MCARI1_PS 0.17 öd 
*: Uygulamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde önemli; ** : Uygulamalar arasındaki fark 0.01 
düzeyinde önemli 

Yapraktaki azot içeriği ile incelenen RE uydu bantlarından elde 

edilen 43 adet indis arasında olumlu ve önemli korelasyon saptanırken, 12 

adet indis arasında ise olumsuz ve önemli korelasyon saptanmıştır. 

Yapraktaki azot içeriği ile incelenen RE uydu bantlarından elde edilen 10 

adet indis arasında olumlu ve önemsiz korelasyon saptanırken, 1 adet 
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indis arasında ise olumsuz ve önemsiz korelasyon saptanmıştır (Çizelge 

1).  

Yapraktaki azot içeriği ile incelenen PS uydu bantlarından elde 

edilen 20 adet indis arasında olumlu ve önemli korelasyon saptanırken, 4 

adet indis arasında ise olumsuz ve önemli korelasyon saptanmıştır. 

Yapraktaki azot içeriği ile incelenen PS uydu bantlarından elde edilen 5 

adet indis arasında olumlu ve önemsiz korelasyon saptanırken, 3 adet 

indis arasında ise olumsuz ve önemsiz korelasyon saptanmıştır (Çizelge 

2).  

Elde ettiğimiz bulgular, Ziadi ve ark., (2008), Clevers ve ark., 

(2012), Ramoelo ve ark., (2012), Cao ve ark., (2013), Schönert ve ark., 

(2015), Huang ve ark., (2017), Klema ve ark., (2018)’nın bulgularını 

desteklerken, Júnior ve ark., (2006) Magney ve ark., (2016), Wang ve 

ark., (2018)‘nın bulgularının desteklememektedir. Bu durum, çalışmanın 

bitkisel materyalleri, ekolojik koşullar ve çalışmada kullanılan metot 

farklılığından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

 

Yapraktaki Azot İçeriği (%) ile İncelenen İndisler Arası Regresyon 

ve Ters Regresyon Analizleri 

Yapraktaki azot içeriği (%) ile incelenen indisler arası ikili ilişki 

(korelasyon) analizinde istatistiki olarak önemli olduğu saptanan, 

regresyon ve ters regresyon analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. Elde edilen 

regresyon denklemlerinden R2 değeri 0.17’den büyük olanlar Çizelge 

3’de verilmiştir.  
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Yaprak azot içeriği (%) ile incelenen indisleri regresyon analiz 

sonuçlarına göre düşük seviye/zayıf ilişki gösteren (R2 <0.18) indislere ait 

denklemlerin pamuk bitkisi yaprak azot içeriğinin tahmini için 

kullanılmaması önerilmektedir. 

Regresyon analizi sonucunda incelenen indislerden 6 adedi 

(RVI_RE (R2=0.29), EVI2_RE (R2=0.28), MTCARI/ GOSAVI_RE 

(R2=0.23), NIR_RE (R2=0.21), BNDVI_PS (R2=0.19), BNDVI_RE 

(R2=0.18)) için 0.18<R2<0.30 ve 8 adedi (SIPI_RE (R2=0.37), 

MCARI_RE (R2=0.36), EVI_RE (R2=0.35), NR_RE (R2=0.32), 

NDVI_RE (R2=0.30), OSAVI_RE (R2=0.30), SAVI_RE (R2=0.30), 

TVI_RE (R2=0.30)) için ise 0.30<R2<0.40 olarak saptanmıştır. Yaprak 

azot içeriği (%) ile incelenen indisler arası regresyon analiz sonuçlarına 

göre orta seviyede anlamlı ilişki ifade eden (0.40>R2=>0.18) 14 adet 

indise ait denklemlerin pamuk bitkisi yaprak azot içeriğinin tahmini için 

yeterli güvenilirliğe sahip olmadığı, tekrardan incelenmesinde faydalı 

olacağı düşünülmektedir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Yapraktaki azot içeriği (%) ile incelenen indisler arası 
regresyon ve ters regresyon analizleri 

İndis Adı Yaprak Azot İçeriği (%)-İndis İndis-Yaprak Azot İçeriği (%) R2 (%) 
GI_RE GI_RE = -0.14*N2+1.41*N-2.25 N = -5.27*GI_RE2+14.08*GI_RE-4.95 52 

TCI_RE TCI_RE=-
319.85*N2+3*068.47*N-5*608.29 

N = -0.0000003*TCI_RE2 

+0.0017007*TCI_RE +2.1839697 40 

SIPI_RE SIPI_RE = 0.05*N2-0.44*N+2.05 N = -31.51*SIPI_RE2+60.03* SIPI_RE-23.95 37 

MCARI_RE 
MCARI_RE=-
791.89*N2+7*611.81*N-
15*252.77 

N = -0.0000001*MCARI_RE2 + 
0.0009422*MCARI_RE + 2.6229015 36 

EVI_RE EVI_RE = -0.34*N2+3.18*N-5.47 N = -0.98*EVI_RE2+4.42*EVI_RE-0.53 35 
NR_RE NR_RE = 0.03*N2-0.29*N+0.77 N = -102.03*NR_RE2+14.23* NR_RE+3.93 32 

NDVI_RE NDVI_RE =-0.07*N2+0.69*N-
0.83 

N = -14.59*NDVI_RE2+25.06* NDVI_RE-
6.33 30 

OSAVI_RE OSAVI_RE=-0.08*N2+0.80*N-
0.96 

N = -10.84*OSAVI_RE2+21.60* 
OSAVI_RE-6.33 30 

SAVI_RE SAVI_RE = -0.11*N2+1.03*N- N =- -6.49*SAVI_RE2+16.71* SAVI_RE- 30 
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1.24 6.33 

TVI_RE TVI_RE=-0.03*N2+0.31*N+0.41 N = -65.91*TVI_RE2+154.46* TVI_RE-
86.04 30 

RVI_RE RVI_RE = -2.39*N2+22.11*N-
43.17 N = -0.03*RVI_RE2+0.60* RVI_RE+1.74 29 

EVI2_RE EVI2_RE = 0.24*N+0.62 N = -1.17*EVI2_RE+2.36 28 

MTCARI/ 
GOSAVI_RE 

MTCARI/GOSAVI_RE=822.04* 
N2 -7*160.33*N+18*801.51 

N = -0.000001* MTCARI/GOSAVI_RE2 + 
0.005420* MTCARI/GOSAVI_RE - 
3.866968 

23 

NIR_RE NIR_RE = -0.05*N2+0.42*N-0.18 N = -44.13*NIR_RE2+71.49* NIR_RE-24.60 21 

BNDVI_PS BNDVI_PS =0.01*N2-
0.02*N+0.83 

N= 43.21*BNDVI_PS2-64.61* BNDVI_PS 
+28.04 19 

BNDVI_RE BNDVI_RE=-0.02*N2+0.21*N+ 
0.33 

N=-33.31*BNDVI_RE2+ 60.49*BNDVI_RE 
-23.02 18 

 

Elde ettiğimiz bulgular, Fitzgerald ve ark., (2010), Li ve ark., 

(2010), Cabrera-Bosquet ve ark., (2011), Erdle ve ark., (2011), Wang ve 

ark., (2011), Vigneau ve ark., (2011), Cao ve ark., (2013), Chen ve ark., 

(2013), Muñoz-Huerta ve ark., (2013), Li ve ark., (2013), Eitel ve ark., 

(2014), Patane ve ark., (2014), Chen, (2015), Huang ve ark., (2015), 

Schönert ve ark., (2015), Spitkó ve ark., (2016), Delloyea ve ark., (2018), 

Klema ve ark., (2018)’nın bulgularını desteklerken, Chen ve ark., (2010), 

Clevers ve ark., (2012), Ramoelo ve ark., (2012), Lee ve ark., (2013), 

Magney ve ark., (2016), Huang ve ark., (2017), Wang ve ark., (2018)’nın 

bulgularından farklılık göstermektedir. Bu durum, çalışmanın bitkisel 

materyalleri, ekolojik koşullar ve çalışmada kullanılan metot 

farklılığından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Yaprak azot içeriği ile GI_RE indisi arasında elde edilen 

regresyon denkleminde R2 %52 ve TCI_RE indisi arasında elde edilen 

regresyon denkleminde R2 %40 olarak saptanmıştır (Çizelge 3). Yaprak 

azot içeriği ile GI_RE indisi arasında elde edilen regresyon analizi, Şekil 

1a, b’de; TCI_RE indisi arasında elde edilen regresyon analizi ise, Şekil 

2a ve b’de verilmiştir.  
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Şekil 1a. Yapraktaki azot içeriği (%) 
 ve incelenen GI_RE indisi regresyon 
 analiz sonuçları 

Şekil 1b. Yapraktaki azot içeriği (%) 
 ve incelenen GI_RE indisi ters regresyon 
 analiz sonuçları 

  

Şekil 2a. Yapraktaki azot içeriği (%)  
ve incelenen TCI_RE indisi regresyon 
 analiz sonuçları 

Şekil 2b. Yapraktaki azot içeriği (%)  
ve incelenen TCI_RE indisi ters regresyon 
 analiz sonuçları 

 

Yapraktaki azot içeriği (%) ve incelenen GI_RE indisi arasında 
quadratik bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. GI_RE=-
0.14*N2+1.41*N-2.25 denklemi, var olan ilişkinin %52’sini ifade 
etmektedir. GI_RE değerinden pamuk bitkisinin yaprak azot (N) içeriğini 
tahmin etmek için yapılan ters regresyon analizinde N=-
5.27*GI_RE2+14.08*GI_RE-4.95 denklemi (R2=0.52) elde edilmiştir 
(Şekil 1a,b). Yapraktaki azot içeriği (%) ve incelenen TCI_RE indisi 
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arasında quadratik bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. TCI_RE=-
319.85*N2+3068.47*N-5608.29 denklemi, var olan ilişkinin %40’ını 
ifade etmektedir. TCI_RE değerinden pamuk bitkisinin yaprak azot (N) 
içeriğini tahmin etmek için yapılan ters regresyon analizinde N=-
0.0000003*TCI_RE2 +0.0017007*TCI_RE +2.1839697 denklemi 
(R2=0.40) elde edilmiştir (Şekil 2a,b).  

GI_RE ve TCI_RE indisi kullanılarak pamuk bitkisi yaprak azot 
içeriğinin tahmini için bu denklemin kullanılabileceği düşünülmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Pamuk yetiştiriciliğinde azot yönetim sistemi için bazı spektral ve 
fizyolojik indislerden faydalanma olanaklarının araştırılması amacıyla 
Mardin ekolojik koşullarında, Gossypium hirsutum L. türüne ait ST-468 
pamuk çeşidi ile yapılan çalışmada, yaprak azot içeriği ile 20 adet PS 
indisi arasında pozitif ve önemli, 4 adet PS indisi arasında negatif ve 
önemli; 43 adet RE indisi arasında pozitif ve önemli, 12 adet RE indisi 
arasında negatif ve önemli korelasyon saptanmıştır. Yaprak azot içeriği 
(%) ile incelenen indisleri regresyon analiz sonuçlarına göre düşük 
seviye/zayıf ilişki gösteren (R2 <0.18) indislere ait denklemlerin pamuk 
bitkisi yaprak azot içeriğinin tahmini için kullanılmaması önerilmektedir. 
Yaprak azot içeriği (%) ile incelenen indisler arası regresyon analiz 
sonuçlarına göre orta seviyede anlamlı ilişki ifade eden (0.18<R2<0.40) 
14 adet indise ait denklemlerin pamuk bitkisi yaprak azot içeriğinin 
tahmini için yeterli güvenilirliğe sahip olmadığı, tekrardan 
incelenmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. GI_RE ve TCI_RE 
indisleri kullanılarak pamuk bitkisi yaprak azot içeriğinin tahmini için bu 
denklemlerin kullanılabileceği önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Gen merkezi Amerika kıtası olan mısır (Zea mays L. 2n=20), tüm 
Dünya'da insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir bitkidir.  

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle yem bitkileri ekim alanı 2.1 milyon 
ha, yeşil ot üretimi ise 55.5 milyon tondur. Bu ekim alanı ve üretimi 
içerisinde silajlık mısır; %24,1’i ekim alanı ve %46.2’si yeşil ot üretimi 
olmak üzere yüksek bir orana sahiptir (TUİK 2020).  

Ülkemizde bugüne kadar 281 adet mısır çeşidi tescil edilmiştir. Bu 
çeşitlerin içinde silajlık mısır çeşitlerinin oranı oldukça düşük olup 
%4.9’dur (TUİK 2020).  Mısır silajı üretimimiz için yeterli sayıda silajlık 
mısır çeşidinin bulunmaması, talebin silajlık olmayan mısır çeşitleri ile 
karşılanmasına neden olmaktadır. Silajlık mısırda birim alan verimimiz 5 
ton/da civarındadır. Oysaki silajlık mısırda birim alan verimimizin dekar 
başına 8-10 tonlara çıkartılması, yem bitkileri açığımınız kapatılmasına, 
dolayısıyla birim hayvandan elde edilecek veriminde artırılmasına katkı 
sağlayacaktır. Ülkemizde yüksek kaliteli ve verimli silajlık melez mısır 
çeşitlerinin geliştirilip çiftçi kullanıma sunulması bir gerekliliktir. 

Mısır bitkisinde yüksek verimli ve kaliteli hibritlerin geliştirilmesi 
için sürekli olarak yeni saf hatların geliştirilmesi gereklidir. Katlanmış 
haploid, haploid hücrelerin başarılı bir spontan veya yapay olarak 
kromozom katlanması ile oluşmuş bir genotiptir. KH teknolojisi yerine 
klasik kendilenmiş hatlar kullanarak %99 homozigot hatlar elde etmek en 
az 6-8 nesil sürmektedir. KH teknolojisinde ise 2-3 nesil gibi kısa bir 
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sürede tamamen homozigot hatlar elde edilebilmektedir (Forster 
ve Thomas 2005; Geiger ve Gordillo 2009; Chang ve Coe 2009). 

Bu araştırmanın amacı, inducer hat kullanılarak farklı ticari mısır 
çeşitlerinden homozigot hatlar elde etmek olup, makalede haploid 
indirgenme oranları sunulmuştur. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu araştırma Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla 

Bitkileri Bölümü Uygulama ve Araştırma arazi koşullarında 2019 yılında 
yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 48 adet ticari hibrit çeşit, 
ABD-MaizGDB’den temin edilen bir inducer hat kullanılmıştır. Çeşitlerin 
olum grubu FAO 650-700, inducer hattın olum grubu ise FAO 450 dir. 
Çeşitlerin büyük bir kısmı at dişi tane yapısındadır. 

Çeşitler ve inducer hat, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm ve parsel 
uzunluğu 5 m olan sıralara ekilmiştir. 15.06.2019 tarihinde çeşitlerin, 
21.06.2019 tarihinde ise inducer hattın ekimleri yapılmıştır. İnducer hattın 
ekimi, erkenci materyal olmasından dolayı çeşitlerden bir hafta sonra 
yapılmıştır. 

Ekim sonrasında yabancı otlara karşı herbisit uygulanmıştır. Ekimle 
birlikte deneme alanında 15-15-15 taban gübresi uygulaması yapılmıştır. 
Bitkiler 25-30 cm ve 50 cm olduğunda dekara 6 kg olacak şekilde iki defa 
azotlu gübre (Amonyum nitrat %33) uygulaması yapılmıştır. 

Araştırmamızda maternal haploid indirgeme metodu uygulanmıştır. 
Bu yönteme göre inducer hat baba, çeşitler ana olmak üzere melezleme 
işlemleri yapılmıştır. Melezlemelerden önce ana hatların koçanları, 
püsküller çıkmaya başlamadan toz alımını önlemek amacıyla kâğıt torba 
ile izole edilmiştir. Baba hatların ise tepe püskülleri, çiçek tozu vermeye 
yakın kâğıt torbalarla kapatılmıştır. Koçan püskülleri çıkmaya başlayan 
ana hatlara, baba hatlardan alınan çiçek tozları verilmiş, melezlenen 
koçanlar hasada kadar kağıt torbalar ile izole bırakılmıştır. 
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Şekil 1. Çeşitlerin indirgeyici hat polenleriyle döllenmesi (orj.) 

 
Şekil 2. Melezlenmiş bir koçanın izolasyon kağıdı ile kapatılması (orj.) 
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Şekil 3. Hasat edilmiş bir koçanın görünümü (orj.)
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Olgunluğa erişen koçanlar 08.11.2019 tarihinde hasat edilmiştir. Hasattan 
sonra dört farklı kategoride tohum elde edilmiş, tohumlar üzerinde R1-nj renk 
markörü dikkate alınarak seleksiyon yapılmış ve haploid kabul edilen tohumlar 
seçilmiştir. Her bir kategorideki tohumların sayıları belirlenmiştir. 

İnducer ile melezleme yapıldıktan sonra dört farklı kategoride tohum elde 
edilmektedir; 

1. Haploid tohumlar; endospermi mor renklenmeye, embriyosu ise 
renksiz olan tohumlar, 

2. Normal diploid (F1); embriyo ve endosperminde mor renklenme olan 
tohumlar, 

3. Diploid endospermli tohumlar (tipdışı);  endospermi renksiz, 
embriyosunda renklenme olan, 

4. Yabancı toz almış (melez dışı) tohumlar; embriyo ve endosperminde 
renk olmayan tohumlardır (Geiger 2009).  
Her bir genotipin haploid indirgenme oranı aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmıştır.  
HİO = Haploid tane sayısı/Toplam tane sayısı x 100 (Geiger 2009) 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çeşitlere ait melez koçan sayıları ve elde edilen haploid, F1, tipdışı ve 
melez dışı sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Çeşitlere ait melez koçan sayıları, Haploid, F1, tipdışı, outcross 
tohum sayıları ve haploid indirgenme oranları (HİO). 

Çeşitler Koçan 
sayısı 

Haploid 
(Adet) 

F1 Sayısı 
(Adet) 

Tipdışı 
(Adet) 

Melez Dışı 
(Adet) HİO (%) 

1 P.0573 2 18 90 5 119 7.8 
2 KASSIOPEA 2 19 113 0 138 7.0 
3 P.2088 3 10 265 30 389 1.4 
4 DKC - 6724 3 0 103 7 366 0.0 
5 FAMOSO 3 2 278 20 656 0.2 
6 DKC - 7240 3 19 101 12 311 4.3 
7 DOGE 1 0 0 0 2 0.0 
8 DKC - 6876 2 17 112 7 407 3.1 
9 DKC - 5783  2 4 31 5 105 2.8 

10 DKC - 6761 2 10 53 3 213 3.6 
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11 P.1570 2 39 321 124 547 3.8 
12 TK - 6063 3 15 208 114 1051 1.1 
13 SABIA 3 46 405 7 977 3.2 
14 P.31A34 3 12 321 52 936 0.9 
15 P.3394 2 9 108 2 150 3.3 
16 KERBANIS 3 19 395 27 571 1.9 
17 DKC - 6442 2 3 173 4 504 0.4 
18 P.0729 3 19 497 32 1200 1.1 
19 MV531 3 55 217 18 396 8.0 
20 P.1921 3 51 364 16 471 5.7 
21 P.0937 2 25 280 42 409 3.3 
22 P.32T83 3 50 349 52 542 5.0 
23 P.31Y43 2 10 232 9 573 1.2 
24 DKC - 5741 1 32 124 3 112 11.8 
25 DKC - 6589 2 1 157 2 440 0.2 
26 DKC - 7221 1 2 6 0 11 10.5 
27 EFE 2 0 40 11 125 0.0 
28 KİLOWAT 3 6 244 35 683 0.6 
29 KONSENS 3 29 255 11 724 2.8 
30 P.1429 2 0 159 22 457 0.0 
31 SAMADA - 67 3 11 860 6 383 0.9 
32 KONTİGOS 3 34 523 53 539 3.0 
33 KLİPS 3 71 475 24 568 6.2 
34 P.1241 3 10 518 20 629 0.8 
35 SAKARYA 3 38 279 25 612 4.0 
36 EUROLİS 1 18 127 6 175 5.5 
37 ZP 707 2 8 183 12 238 1.8 
38 Ada - 523 2 17 233 8 310 3.0 
39 P.32W86 3 3 308 12 878 0.2 
40 KATONE 1 6 114 0 90 2.9 
41 AGA 3 24 273 3 325 3.8 
42 KERMES 2 1 19 0 28 2.0 
43 HACIBEY 3 34 208 59 503 4.2 
44 P.1574 3 5 146 52 772 0.5 
45 Ada - 9510 3 54 208 24 496 6.9 
46 P. 3167 1 2 20 0 25 4.3 
47 KALUMET 2 41 114 9 285 9.1 
48 KAPİAS 3 20 149 11 368 3.6 

 

48 çeşitle yapılan melezlemelerden 4’ünde haploid tohum alınamamıştır. 
Toplam 33.482 adet tohum elde edilmiştir.  R1-nj renk markörü dikkate 
alınarak yapılan seleksiyonda 919 adet haploid kabul edilen tohum seçilmiştir. 
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F1 tohum sayısı 10.758, tip dışı sayısı 996 ve melez dışı tohum sayısı 20.809 
adet olarak elde edilmiştir.  

Ortalama haploid indirgenme oranı %4.5 olarak belirlenmiştir. En düşük 
haploid indirgenme oranı %0.2, en yüksek haploid indirgenme oranı ise %11.8 
olarak saptanmıştır.  

Röber ve ark. (2005), haploid indirgenme oranında çevresel faktörlere 
bağlı olarak önemli farklılıkların meydana gelebileceğini, ayrıca oranın 
tozlaşma zamanı ve yöntemine bağlı olarak değişebileceğini bildirmişlerdir. 
Geiger (2009), stres faktörlerinin en az olduğu optimum büyüme koşullarında 
haploid indirgenme oranının daha yüksek olacağını tespit etmiştir. 
 
 
SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre her bir çeşidin haploid indirgenme oranları 
farklılık göstermiştir. En yüksek haploid indirgenme oranı %11.8, en düşük 
haploid indirgenme oranı %0.2 olarak bulunmuştur. Birçok çalışmada 
kullanılan inducer hatta bağlı olarak, haploid indirgenme oranının ortalama %2 
ile %16 arasında değiştiği bildirilmektedir.   
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1. GİRİŞ 
Yemeklik tane baklagil bitkileri içinde önemli bir yeri olan kuru fasulye 
hem toprak verimliliği hem de beslenme açısından büyük faydalar 
sağlamaktadır. Sahip olduğu yüksek orandaki protein miktarı nedeniyle 
protein açığının kapatılmasında büyük öneme sahiptir. Sulanabilen 
alanlarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirken, yeni genotiplerin kuru 
alanlarda da belli oranlarda başarılı bir şekilde yetiştirilmesi bir avantaj 
olarak görülmektedir. Toprak verimliliği açısından büyük bir seçicilik 
göstermemesi nedeniyle hemen hemen her türlü toprak koşullarında 
yetiştirilme olanağına sahiptir. Verim bakımından değişiklikler görülse de 
kültürel önlemler alındığı sürece büyük değişikliklerin görülmesi 
beklenmemektedir.  

Ülkemizde kuru fasulye ekim alanı ve üretiminin en çok yapıldığı illerin 
başında Konya, Karaman, Erzincan, Niğde, Nevşehir, Samsun ve 
Kahramanmaraş’ın geldiği görülmektedir (TÜİK, 2016). Türkiye 
genelinde üretimi yapılan bu illerin toplam üretim miktarı ülke üretiminin 
yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki kuru fasulye ekim 
alanının yarısından fazlasına (%56) sahip olan bu yedi il, kuru fasulye 
üretiminin belli bölgelerde toplandığını göstermektedir. Bu nedenle 
belirtilen illerde yapılacak olan verimlilik çalışmalarının gelecek 
açısından çok daha başarılı sonuçlar vereceği bilinmelidir. Kırşehir ili 
Nevşehir ve Niğde gibi illerin arasında kalan ve bu illerin bütün 
özelliklerine sahip olan il konumundadır. Burada yapılacak olan 
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çalışmalardan elde edilecek sonuçlar genelleştirilebilir özelliğe sahip 
olacaktır.  

Bütün bitkilerde olduğu gibi verimlilik en önemli faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Verim ile verime etki eden karakterlerinde birlikte 
düşünülmesi ve değerlendirilmeye alınması gerekir (Karadavut vd., 
2005a). Çünkü verim tek başına gelişen bir karakter olmayıp çok sayıda 
faktörün etkisindedir (Sözen vd., 2018). Tarımsal araştırmalarda konu 
olan birçok bitkide olduğu gibi morfolojik, biyolojik, genetik ve çevresel 
etkenler gibi pek çok faktörün verime katkısı son derece önemlidir 
(Karadavut vd., 2005b). Özellikle ıslah çalışmalarını kapsayan tarımsal 
üretim programlarında doğrudan verimi dikkate almak yerine verime en 
çok etki eden karakterleri dikkate almak daha yararlı sonuçlar 
vermektedir (Cinsoy ve Yaman 1998). Çünkü verim çalışmalarında 
üzerinde durulan özelliğin ortaya çıkmasında karakterler asındaki ilişkiler 
ön plana çıkmaktadır (Bozoğlu ve Sözen, 2007). Bu tür çalışmalarda 
değişkenlerin birbirleri ile ilişkili olmaları elde edilen sonuçların yanlış 
çıkmasına sebep olmaktadır (Karadavut ve Sözen, 2019). Aynı zamanda 
elde edilen verimin bağımsız değişkenler ile açıklanma olasılığı büyük 
oranda azalmaktadır (Gover vd., 1999).  

Verimlilik çalışmaları yapan araştırmacılar verimlilik değerlerindeki 
değişimi net olarak görebilmek için değişkenler arasında bağlantının 
olmamasını isterler (Orhunbilge, 2000).  Bağımsız değişkenlerin 
birbirlerini etkilememeleri değişkenler arasında bağlantının olduğunu 
gösterir (Myers, 1990). Buna bağlantı ya da collinearity denilmektedir 
(Karadavut, 2019).  Bağlantı çok sayıda değişken arasında gözleniyorsa 
bu durumda çok bağlantı ya da multicollinearity durumundan söz edilir 
(Jonah vd., 2013).  

Çoklu bağlantı, yapılacak olan regresyon analizi çalışmalarında kesinlikle 
istenmeyen bir yapıdır (Neter vd., 1990; Karadavut ve Palta, 2010). Çoklu 
bağlantı kurulacak olan regresyon eşitliklerinde katsayıların standart 
hatalarının büyümesine neden olmaktadır (Montgomery ve Peck, 1992). 
Katsayılardaki artış beraberinde belirsizliklerinde artışını getirmektedir. 
Aynı zamanda çoklu bağlantı, katsayıların standart hatalarının artmasına 
neden olduğundan yanıltıcı sonuçların alınmasına sebep olmaktadır 
(Myneni vd., 1997).  

Standart hatanın artması aynı zamanda varyansın da artması anlamına 
geleceğinden artan varyans değişim aralığının artmasına ve tanımlama 
miktarının azalmasına sebep olmaktadır (Draper ve Smith, 1981). 
Bağlantının olması belirleme katsayısının daha yüksek çıkmasına sebep 
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olur. Yüksek belirleme katsayısı çalışmanın başarısı hakkında yanlış 
kararlar alınmasına neden olabilmektedir (Neter vd., 1990).  

Fasulye bitkisi yetiştiriciliğinde özellikle ıslah çalışmalarında bağlantı 
problemine yeterince dikkat edilmemektedir. Bu nedenle elde edilen 
sonuçlar ile ıslah başarısı gösteren genotip sayısı da beklenenin çok 
altında gerçekleşmektedir. Yapılan bu çalışmada Kırşehir ekolojik 
koşullarında yetiştirilen kuru fasulye genotiplerinin verime etki eden 
karakterler arası çoklu bağlantının araştırılması yapılmak istenmiştir. 
Böylece bağlantının olması durumunda ne tür sakıncaların olabileceği 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM
İki yıl süresince yürütülen bu çalışmada, Kırşehir ekolojik koşullarında 
4’ü tescilli çeşit ve 12’si ileri düzey kuru fasulye hattı olmak üzere 16 
adet genotip kullanılmıştır. Çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 
Araştırma ve Uygulama arazilerinde gerçekleştirilmiştir.  Denemeler, 
tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak 
kurulmuştur (Karadavut, 2019). Ekimler, markörle açılan sıralara el ile 
yapılmıştır. Denemede parsel alanı 5 m x 2 m= 10 m2 olarak 
belirlenmiştir. Parseller, sıra arası 50 cm, sıra üzeri 8 cm olan           4 
sıradan oluşturulmuştur. Parsel kenarlarından iki sıra ve baş taraflardan 
50’şer cm kenar tesiri olarak atılmıştır.  

Hasat alanı olarak 4 m x 1 m= 4 m2 alanda değerlendirme yapılmıştır. Her 
iki yılda 2.5 kg /da N ve 5 kg /da P2O5 olacak şekilde ekimle birlikte 
gübre verilmiştir. Bu araştırmada, bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği 
(cm),  biyolojik verim (g), bitkide bakla sayısı (adet), bakla uzunluğu 
(cm), bitkide tane sayısı (adet), bitki başına verim (g), bitkide tane sayısı 
(adet), yüz tane ağırlığı (g) ve hasat indeksi (%) değişkenleri 
belirlenmiştir.  

Çoklu bağlantı için ise varyans şişme faktörü (VIF=Variance Inflation 
Factor) kullanılmıştır. VIF değeri 5’e eşit veya daha büyük (VIF ≥ 5) ise 
bağımsız değişkenler arasında önemli ve anlamlı çoklu bağlantı vardır 
denilmiştir (Myers, 1990; Allison, 1999).  

Çoklu bağlantının tespit edilmesi için izlenilen yollar; basit korelasyon 
matrisinin incelenmesi, modele yeni değişkenlerin eklenmesiyle belirleme 
katsayısındaki değişimlerin izlenmesi, kısmi korelasyon katsayılarının 
izlenmesi ve varyans şişme faktörü (VIF=Variance Inflation Factor)’nün 
kullanılması, bağımsız değişkenler için “tolerans değeri”nin hesaplanması 
ve regresyon eşitliklerinden yararlanarak F değerlerinin hesaplanmasıdır 
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(Aiken ve West, 1991; Snyder, 1995). Yürütülen bu çalışmada varyans 
şişme faktörü (VIF=Variance Inflation Factor) kullanılmıştır (Marquardt, 
1970). Kuru fasulye bitkisinin verimine etki eden karakterler arasında 
bağlantının olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

VİF değeri temel olarak her bir bağımsız değişkenin sahip olduğu değer 
ile birebir regresyon eşitliği oluşturulduktan sonra belirlenen belirleme 
katsayısı kullanılarak bulunmaktadır (Marquardt, 1970). Her bağımsız 
değişken için belirlenen belirleme katsayısı hesaplayarak her bir 
değişkenin çoklu bağlantı sorunu olup olmadığı belirlenmektedir (Hair 
vd., 2006). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Bitkisel üretimde öncelikli konu verim olduğundan yürütülen çalışmada 
elde edilen regresyon eşitliği için bitki başına verim bağımlı değişken 
olarak alınmıştır. Diğer değişkenler ise bağımsız olarak değerlendirmeye 
alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen regresyon eşitliği şu 
şekilde oluşmuştur; 

Bitki Başına Verim (g/bitki) = - 24.3 + 0.0023 Bitki Boyu (cm) + 0.114 
İlk Bakla Yüksekliği (cm) + 0.0091 Biyolojik Verim (g/bitki) + 0.245 
Bitkide Bakla Sayısı (adet) + 0.373 Bitkide Tane Sayısı (adet) + 0.515 
Yüz Tane Ağırlığı (g) – 0.340 Baklada Tane Sayısı (adet/bakla) 

Regresyon eşitliği incelendiğinde bitki başına verimin bağımsız 
değişkenlerin sıfır olması durumunda azalacağı görülmektedir. Bitki 
boyunun bir cm artması durumunda verim     0.0023 g artacaktır. Elbette 
bu artış çok düşük bir miktardır. Bu nedenle bitki boyu ile ilgili olarak 
çalışma yapılmasının anlamı olmaz.   

Biyolojik verimde bitki boyu gibi düşük bir artış değerine sahip olmuştur. 
Ancak ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı ve yüz 
tane ağırlığının etkileri yüksek olmuştur. Özellikle yüz tane ağırlığı 
belirgin şekilde diğer değişkenlerden ayrılmıştır. Yüz tane ağırlığındaki 
bir gramlık artış, bitki başına verimde 0.515 g artışa sebep olmaktadır. 
Buna göre yüz tane ağırlığı ile ilgi yapılacak çalışmalar verimin 
artırılması bakımından faydalı olacaktır. Baklada tane sayısı ise verime 
olumsuz etki yapmaktadır (Babagil vd., 2013).  

Baklada tane sayısı arttıkça bitki başına verim azalmaktadır. Aslında bu 
beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Çünkü yapılan çalışmalarda 
bakla sayısı arttıkça bakla ağırlığı azalmakta ve gerek yüz tane ağırlığı ve 
gerekse de bitki başına verim azalmaktadır (Amini vd., 2002; Sözen, 
2006). Kuru fasulye bitkisi yazlık bir bitkidir. Bu nedenle sıcak 
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mevsimlerde ve sulanarak yetiştirilmektedir. Karakterlerin birbirleri ile 
olan etkilerini belirlemede en önemli özellik iklimsel özellikler olarak 
kabul edilmektedir (Ülker ve Ceyhan, 2008).  

İklimsel faktörler, bitkilerin gelişimi ve olgunlaşmaları üzerinde ciddi 
etkiler yaprak etkileşimi artırmakta veya azaltmaktadır (Singh, 1999). 
Aslında iklimsel etkileme bitkilerin normal gelişim seyirlerinin stres 
faktörleri oluşturularak değiştirilmesi ve yönlendirilmesinden ibarettir 
(Sexton vd., 1997; Sözen vd., 2019). Bitkilerde olgunlaşmanın uzaması, 
bitkilerin yaz sıcaklarından daha fazla etkilenmeleri anlamını taşıyacaktır. 
Aynı zamanda bitki boyu başta olmak üzere diğer özelliklerinde gelişim 
aşamalarının sıcaklardan etkilenmeleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle 
bitkilerin yaz sıcaklarından en az etkilenecekleri şekilde ekim zamanın 
ayarlanması her zaman için faydalı olacaktır (Sangakkaro, 1989). Aksi 
takdirde verime etki den karakterler başta olmak üzere verimdeki 
azalmalara hazırlıklı olmak gerekir (Sözen, 2006).  

Yürütülen çalışmada elde edilen regresyon eşitliğinin önemlilik testi 
sonuçları Çizelge 1’de verilmektedir. Çizelge 1 incelendiğinde elde edilen 
regresyon eşitliğinin istatistiksel olarak anlamlı ve önemli olduğu 
görülmektedir (p<0.000). Verimi tanımlamak için kullanılan bağımsız 
değişkenlerin yeterli oldukları anlaşılmaktadır. Belirleme katsayısı, 0.91 
olarak tespit edilmiştir. 

Elbette yeni bazı değişkenler ekleyerek bu değeri bir miktar daha artırmak 
mümkün olmasına rağmen artış istatistiksel olarak önemli olmayacaksa 
çalışmanın bir anlamı da olmayacaktır (Karadavut vd., 2005). Çünkü 
yapılan çalışmalarda artış önemli değilse karakterler arasındaki ilişkilerde 
önemli bir değişim olmamaktadır (Keleş vd., 2016).  
Çizelge 1. Regresyon analizi için değişim kaynakları çizelgesi 
Değişim Kaynakları SD KT KO F P 
Regresyon 7 5956,05 850,87 136,25 0.000 
Hata 29 181,10 6,24 
Genel 36 6137,18 

Regresyon eşitliği üzerinde yapılacak çalışmalarda önemlilik dikkate 
alınmalıdır (Karadavut vd., 2005). Alınan değişkenlerin model kurma 
konusunda yeterli olduklarını göstermektedir. Bağımsız değişkenler için 
yapılan VİF analiz sonuçları, önemlilik durumları ve regresyon katsayıları 
ise Çizelge 2’de gösterilmektedir.  
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Çizelge 2. Bağımsız değişkenlere ait katsayıların önemlilik durumları ile 
VIF değerleri 

Predictor Coef SE Coef T P VIF 
Constant -24.254 4.126 -5.88 0.000 - 
BB (cm) 0.00231 0.02639 0.09 0.931 1.2 
İBY (cm) 0.1136 0.1116 1.02 0.317 1.2 
BV (g) 0.00911 0.02385 0.38 0.705 1,4 
BBS (adet) 0.2452 0.1122 2.19 0.037 5,6 
BTS (adet) 0.37304 0.03138 11.89 0.000 4,8 
YTA (g) 0.51532 0.06552 7.87 0.000 1,2 
Hİ (%) -0.3396 0.9504 -0.36 0.723 3,2 

Çizelge 2’den de anlaşılacağı gibi değişkenler arasında çoklu bağlantı 
problemi bulunmamaktadır. Bitkide bakla sayısına ait VİF değerinin 5,6 
değeri ile biraz yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bitkide bakla 
sayısının çıkarılması uygun olacaktır. Diğer türlü elde edeceğimiz 
sonuçlar güvenilir olmayacaktır. Diğer değişkenlere ait VIF değerlerinin 
5’in altında olması nedeniyle çoklu bağlantı sorunu oluşturmadıkları 
anlaşılmaktadır (Zuur vd., 2010). 
4. SONUÇ
Çoklu bağlantı sorunu araştırmacıları her zaman için uğraştıran bir sorun 
olarak görülmüştür. Çoklu bağlantı sorunun olması elde edilecek olan 
sonuçlarında sorunlu ve güvensiz olmaları anlamına geleceğinden 
istenmemektedir. Ancak istenmeyen özellik olsa da karşılaşılan bir 
gerçekliktir.  

Yürütülen çalışmada incelenen karakter arasında çoklu bağlantı sorunu 
yaratan değişken tespit edilememiştir. Bu sonuç elde edilen verilerin 
güvenilir olduğunu ve buna bağlı olarak da elde edilecek sonuçlarında 
güvenilir sonuçlar olacağını göstermesi bakımından önemlidir. Eğer 
yapılan çalışmada çoklu bağlantı sorunu oluşturan iki değişkenimiz olmuş 
olsaydı, bu durumda değişkenin birisini zorunlu olarak değerlendirme dışı 
bırakmak gerekecekti. Çünkü çoklu bağlantı demek değişkenler arasında 
yüksek oranda ilişki olması ve aynı zamanda yüksek oranda benzerlik 
olması anlamına gelecektir. Bu nedenle her iki değişkeni değerlendirmeye 
almakta yanıltıcı olacaktır.  
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1. GİRİŞ
Mercimek ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle beslenme

açısından sağladığı faydalar ve kıraç alanlarda başarılı bir şekilde

yetiştirilebilir olması önemini daha da artırmaktadır. Bu özelliğinden

dolayı mercimek, tarımsal alanda uygulanacak olan her türlü üretim

deseni içinde yer alabilecek bir bitki olarak görülmektedir (Şehirali vd.,

2000).  Genel olarak bakıldığında üretim desenlerinde tahıl ağırlığının

olduğu görülmektedir. Yemeklik tane baklagillerin oranı ise %7-8’i

geçmemektedir (TÜİK, 2017). Türkiye genelinde en çok yetiştirilen

yemeklik tane baklagillerin başında nohut, mercimek ve kuru fasulye

gelmektedir. Orta Anadolu Bölgesi, ekolojik imkânlar bakımından
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sınırlılıkları bünyesinde barındırmaktadır. Anca bu sınırlılıklar baklagil 

tarımının gelişmesi bakımından bir avantaj olarak kullanılabilir 

potansiyele sahip gözükmektedir (Karadavut ve Sözen, 2018). TR71 

bölgesi Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerini kapsayan 

bir bölgedir. Bölgede yemeklik tane baklagil tarımı uzun yıllardan beri 

yapılmakta olduğundan üreticilerde belli bir kültür oluşmuş durumdadır. 

Ancak şu bir gerçektir ki, bölgede yetiştirilecek olan bitki tür ve çeşidinin 

belirlenmesinde en öncelikli konu her zaman için üreticilerin sahip 

oldukları bilgi birikimi ve deneyimler olmuştur. Özellikle mercimek 

tarımı konusunda bölge üreticilerinin yeterli bilgi birikimi ve deneyime 

sahip oldukları bilinmektedir.  

Her ne kadar üretimde sıkıntı yaşanmasa da özellikle son yıllarda üretim 

için gerekli olan girdi fiyatlarındaki ciddi artışlar ve buna karşın ürün 

fiyatlarının üreticinin emeğini karşılayacak düzeyde olmaması nedeniyle 

ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır (Bolat vd., 2017). Gelirin 

azalmasına bağlı olarak yeni neslin şehirde yaşam isteği de buna 

eklenince iş içinden çıkılmaz bir hale dönmüştür. Bunun içinde tarımsal 

üretim başta olmak üzere her alanda ileriye yönelik olarak projeksiyon 

çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Böylece şimdi nerede olduğumuz ve 

gelecekte de nerede olabileceğimiz konusunda gerçekçi yaklaşımlara 

sahip olabileceğiz öngörüsü yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak ne tür 

çalışma yapılırsa yapılsın her zaman için günümüzde yaşanılan arz-talep 

ve fiyat gelişmeleri önemli ve belirleyici olmaya devam edecektir (Berk 

ve Uçum, 2019). Karadavut ve Sözen (2013) yaptıkları çalışmada nohut 

tarımının Kırşehir ilindeki durumunun ve geleceğini araştırmışlardır. 

Araştırmacılar 2030 yılına kadar il genelinde eğer ciddi bir program 
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değişikliği yaşanmaz ise orta vadede büyük düşüşlerin olabileceğini 

belirlemişlerdir.  

Doğan ve Tüzer (2011) yürüttükleri çalışmada küresel iklim 

değişikliğinin tarım ürünlerinin geleceğini büyük oranda etkileyeceğini ve 

özellikle sulanan bitkilerin üretiminde ciddi kısıtlamalara gidilmek 

zorunda kalınacağını belirtmişlerdir. Onurlubaş ve Kızılaslan (2007) ise 

bitkisel yağ sanayi ile ilgili olarak ekonometrik analiz yapmışlar ve 

gelecekte yağ talebindeki artışa bağlı olarak üretimde, girdilerde ve çıktı 

değerlerinde büyük artışların olacağını belirlemişlerdir. Berk (2016) 

yaptığı çalışmada kuru fasulye üreten işletmelerin geleceğe hazırlanma 

potansiyellerinin zayıf olduğunu ve güçlü desteklemelerin yapılmaması 

durumunda üretim miktarının giderek azalacağını belirtmiştir.  

Gelecek ile ilgili olarak yapılacak öngörülerde zaman serileri analizi 

yoğun olarak kullanılmaktadır (Dasyam vd., 2015). Amin ve ark. (2014) 

bitkisel üretimin gelecek öngörüsünde zaman serileri analizinin uygun 

olduğunu belirtirken, aynı zamanda buğday bitkisinin de gelecek 

öngörüsünü yaparak üretim planlaması yapmaya çalışmışlardır. Yaptıkları 

programa uyulması durumunda üretimde önemli artışlar gösterebileceğini 

belirtmişlerdir. Zaman serileri temel olarak belli bir zaman aralığında yer 

alan verilerin kullanılmasıyla oluşmaktadır. Zaman serisi analizi ile 

geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik olarak başarılı tahminlemeler 

yapılabilmektedir (Bircan ve Karagöz, 2003). Yapılan bu çalışmada da 

geleceğe yönelik olarak zaman serisi analiz yöntemleri kullanılarak 

öngörülerde bulunulmuştur.  

Yapılan bu çalışmada TR 71 bölgesinde yer alan Kırşehir, Kırıkkale, 

Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerini kapsayan alanda mercimek ekim, 
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üretim ve verimlerine ait son 15 yıllık veriler dikkate alınarak ekim 

üretim ve verim projeksiyonları yapılmıştır. Bunun yanında illere göre 

yapılan çalışmanın dışında iller ortalaması alınarak bölge içinde benzer 

çalışma yapılmış ve değerlendirilmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmada TR 71 bölgesi kapsamında yetiştirilen mercimek bitkilerine ait 

son 15 yıllık (2004-2018 yılları) ekim alanları, üretim miktarları ve verim 

durumlarına ait veriler kullanılmıştır. Kullanılan veriler Türkiye İstatistiki 

Kurumundan alınan ikincil verilerden oluşmaktadır. Tahminlemenin 

yapılabilmesi için veriler MINITAB 14 V istatistik programı kullanılarak 

analiz edilmişlerdir. Burada modellerde doğrusal, kuadratik, üstsel ve 

logaritmik modeller test edilerek en ideal projeksiyon modeli 

belirlenmiştir. İdeal modelin seçiminde bağımsız değişkenin bağımlı 

değişkendeki değişiminin ne kadarını açıkladığına bakılmıştır. Açıklanan 

varyans ile açıklanamayan varyans miktarları belirlenmiştir. Burada 

açıklanan varyans olarak belirleme katsayısı (R²) ve açıklanamayan 

varyans ise 1-R² ile belirlenmiştir. Belirleme katsayısının en yüksek 

olduğu ve açıklanmayan varyansın ise en küçük olduğu model 

projeksiyon modeli olarak değerlendirmeye alınmıştır. Kuru fasulyenin 

ekim alanı, üretim miktarı ve verim durumuna ait projeksiyonlar gelecek 

20 yıl için yapılmış ve şekillendirilerek ortaya konulmuştur. 

MİNİTAB programı kullanılarak veriler ARIMA ile analiz edilmiştir. 

Burada kullanılan yöntem Box ve Jenkins tarafından önerilen ARIMA (p, 

d, q) modelidir (Mensah, 2015). ARIMA aslında matematiksel bir 

modelin uygulanması işlemidir. Tahmin için oluşturulan matematiksel 
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modelin uygunluğu araştırılmaktadır (Dobre ve Alexandru, 2008). 

Modellemede ARIMA modelinin uygunluğu bir süreçtir ve sürecin 

tanımlanması, verilere uygun hale getirilmesi ve tahmin için uygun 

modelin kullanılması aşamalarından oluşur (Hyndman, 2001). Box ve 

Jenkins (1976) ARIMA modelini tanımlarken, AR (Otoregresif) ve MA 

(Hareketli Ortalama) ile uyum ve farklılığın bir birleşimi olan ARIMA (r, 

h, f) ile gösterilir (Gujarati, 2011). Burada r korelasyon, h hareketli 

ortalama ve f ise farka ait katsayıları tanımlamaktadır (Dasyam vd., 

2015).  

AR fonksiyonu şu şekilde tanımlanabilir;  

Yt = a + Ø1 Yt-1 + Ø2 Yt-2 +… + Ør Yt-r+ et 

Buradaki  

a: sabit terim,  

Ør: r-otoregressive parametresi, 

et: t zamanındaki hata terimidir.  

MA fonksiyonu ise şu şekilde tanımlanabilmektedir: 

Yt = a + et– Q1 et-1 – Q2 et-2 - …… - Qh et-k  

Burada; 

 a: sabit terim,  

θh: h-tk hareketli ortalama parametresi,  

et-k: tk zamanındaki hata terimidir.  

ARIMA modeli ise şu şekilde tanımlanabilmektedir: 
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Δd Zt = a + (Ø1 Δd Zt-1 + … + Ør Δd Zt-r) – (θ1 et-1 + … + θh et-h) + et  

Burada Δ, farkı belirtmektedir.  

Δ Zt = Zt - Zt-1 Δ2 Zt-1 = ΔZt - ΔZt-1 

Zt-1, Zt-p, sırasıyla 1, r gecikmeli geçmiş serilerin değerleridir.  

Yapılan bu çalışmada kullanılan model ile geleceğe yönelik olarak 

mercimek ekim, üretim ve verimi için öngörülerde bulunulmuştur. Elbette 

yapılan öngörülerin başarısında model uyumu başarısının dışında ikincil 

verilerin sağlıklılığı da etkili olacaktır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışma yapılırken TR 71 bölgesinde yer alan iller ayrı ayrı 

değerlendirmeye alınmışlar ve son olarak da 5 ilin ortalaması alınarak 

bölge değerlendirilmiştir. Kırşehir ilinin ekim, üretim ve verim 

değerlerine ait verilerin analiz sonuçları Şekil 1’de verilmektedir. Şekil 1 

incelendiğinde mercimek ekim alanının artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Önümüzdeki 10 yıl içinde mercimek ekim alanında 

şimdiye göre %10 civarında bir artışın olması beklenmektedir. Elbette bu 

artışın yeterli olduğu söylenemezse de artışın beklenmesi sevindirici 

olmaktadır. Çünkü benzer etki üretim miktarı ve verimlilik içinde söz 

konusudur. Üretim miktarında %14’lük bir artış beklenirken, verim 

bakımından ise %16’lık bir artışın olacağı tahmin edilmektedir. Elbette bu 

beklentilerin oluşmasında üretim yönetiminin etkili olduğu bilinmektedir 

(Amin vd., 2014). Ayrıca il genelinde tarımsal mekanizasyon konusunda 

ilgi artmaya başlamıştır. Gürsoy ve ark. (2013) yürüttükleri çalışmada 

mekanizasyon seviyesinin artmasının üretim miktarını ve verimliliği 

artırdığını belirtmişlerdir. Kırşehir üreticilerinin de benzer şekilde üretim 
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kültürünün geliştirilmesi bakımından öngörülü ve hevesli oldukları 

söylenebilir. Elbette bunun varlığı ve sürdürülebilir olması yapılacak 

desteklerin durumu ile yakından ilgili olacaktır (Erdal ve Uzunöz, 2008).  

  

 
Şekil 1. Kırşehir ili ekim, üretim ve verim durumu için analiz sonuçları 
 
Nevşehir iline ait ekim üretim ve verim değerleri için yapılan analiz 

sonuçları Şekil 2’de verilmektedir. Nevşehir ilindeki durum Kırşehir iline 

göre tam tersi bir durum göstermektedir. Nevşehir ili mercimek tarımının 

gelecekte şimdikine göre büyük oranda azalacağı öngörülmektedir. 

Yapılan çalışmada il için ekim alanı miktarının %38 ve üretim miktarının 

%41 oranında azalacağı, verimin ise %12 civarında artacağı 

beklenmektedir. İlde üretim yapan çiftçilerin genel olarak mercimek 

bitkisine olan ilgileri azalmaktadır. İl genelinde ağrılık tahıllardadır. Tahıl 

üretimi toplam ekilebilir alanın %67.5’lik kısmını oluşturmaktadır. 
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Genelde kırmızı mercimek tarımı yapılmakta olup ortalama üretim 

miktarı 1200 ton civarındadır (NTİM, 2019). Bunda verimin artması etkili 

olmaktadır. Kaliteli tohumluk kullanmanın verimi %30 civarında artırıcı 

etki yaptığı bilinmektedir (Güvenç ve Kaymak, 2012).  

Şekil 2. Nevşehir ili ekim, üretim ve verim durumu için analiz sonuçları 

Kırıkkale ilinin yapısı incelendiğinde Nevşehir iline benzer sonuçların 

alınmasının beklendiği görülecektir (Şekil 3). Kırıkkale ilinde de ekim ve 

üretim miktarlarında ciddi azalışların olması beklenmektedir. İl genelinde 

eki alanında %27, üretim miktarında %24 civarında azalma beklenirken, 

verimlilik bakımından ise %21 oranında artış beklenmektedir. Artışın 

yeni geliştirilen çeşitlerin kullanımlarındaki artıştan kaynaklandığı tahmin 
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edilmektedir. Çünkü il genelinde sertifikalı tohum kullanımın yaygın 

olduğu görülmektedir. Ancak ekim alanlarının giderek azalması ile 

oluşacak açığın verimi artışı ile kapanmasını bekleyemeyiz. Çünkü 

ekonomik yapı ve üretim olarak bu mümkün gözükmemektedir (İnan vd., 

2002). Yapılması gereken ekim, üretim ve verim dengesinin en iyi şekilde 

sağlanarak sağlıklı üretim yapılmasının önünün açılmasının sağlanması 

olmalıdır (BYSD, 2005). Aksi taktirde yapılacak olan iyileştirmelerin 

başarı oranının yüksek olmayacağı gibi aynı zamanda gelecek açısında 

beklentilerimizi sınırlayacaktır. 

  

 
Şekil 3. Kırıkkale ili ekim, üretim ve verim durumu için analiz sonuçları 
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Niğde ili mercimek yetiştiriciliğinde ekim alanı ve üretim miktarı 

bakımından azalma eğilimi görülürken, verimlilik bakımından ise stabil 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4).  

Niğde ilinde mercimek tarımının genel olarak azalma eğiliminde olduğu 

görülmekle beraber gelecek yıllarda da ekim alanı miktarında %37 

oranında azalmanın olacağı beklenmektedir.  

Üretim miktarının da ekim alanlarındaki değişme bağlı olarak %32 

oranında azalması tahmin edilmektedir. Ancak verimlilikte küçük bir 

miktar azalma (%5) olacağı öngörülürken daha büyük bir düşüş 

beklenmemektedir. İldeki mercimek tarımının yıllara göre çok dalgalı bir 

seyir göstermesi aslında üreticilerin bu bitkiyi yetiştirme konusunda 

kafalarının karışık olduğunu göstermektedir (Özçelik ve Fidan, 2003).  

Kafa karışıklığı beraberinde alınacak kararların yönünü de belirlemektedir 

(Tabe-Ojong ve Mausch, 2017). Gürsoy (2012) yaptığı çalışmada 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal üretimin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalarda kafa karışıklığının etkili olduğunu ve bunun 

giderilmesi gerektiği düşüncesini vurgulamaya çalışmışlardır.  

Niğde ilinde ekim alanı ve üretimde görülen dalgalanmaların öncelikli 

olarak giderilmesi gerekmektedir.  
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Şekil 4. Niğde ili ekim, üretim ve verim durumu için analiz sonuçları 

Aksaray ili için yapılan çalışmada ekim alanı, üretim miktarı ve verimlilik 

bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. Ekim alanı ve üretim miktarı 

bakımından ciddi azalmalar öngörülürken, verim bakımından ise ciddi 

artışlar beklenmektedir (Şekil 5). Önümüzdeki yıllar içinde ekim alanının 

%42, üretim miktarının ise %44 oranında azalması beklenmektedir. 

Verimde ise %24’lük bir artış öngörülmektedir. Aksaray ili son yıllarda 

tarımsal üretimi artıran ve hatta ihracat yapan il konumundadır. Bu 

özelliği arttıkça üretim kültürünün de arttığı kabul edilmektedir. Ancak 

verimde beklenen %24’lük artış tam olarak açıklanamamıştır. Çünkü 

ekim alanı ve üretimde yaşanan azalmanın verimdeki artış ile 

karşılanması mümkün gözükmemektedir. Ayrıca verimdeki %24’lük 

artışın yeni geliştirilen çeşitler ile karşılanması kısa vadede mümkün 

gözükmemektedir.  

Burada analiz yapılırken verimlilikteki değişimin yıllara göre büyük 

olması modelin uyumu konusunda sıkıntı oluşturduğu düşünülmektedir 

(Manoj ve Madhu, 2012).   
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Şekil 5. Aksaray ili ekim, üretim ve verim durumu için analiz sonuçları 
 

TR 71 bölgesi içinde yer alan illerin ekim alanı, üretim miktarı ve verim 

durumlarının ortalaması alınarak yapılan bölge tahmin için elde edilen 

sonuçlar Çizelge 6’da verilmektedir. Genel olarak bakıldığında bölgede 

mercimek ekim alanının %22 oranında, üretim miktarının ise %26 

oranında azalacağı beklenmektedir. Verimlilikte ise %21’lik bir artışın 

olması beklenmektedir. 
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Şekil 6. TR 71 bölge geneli için ekim, üretim ve verim durumu için analiz 
sonuçları 
 

4. SONUÇ 
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ciddi sıkınıtları beraberinde getirebilecektir. Bunun için konu hakkında 

daha ciddi ve uygulanabilir kararların alınarak programa konulması 

gerekmektdir. Bölge mercimek tarımı için önemlidir ve bu önemini 

muhafa edebilmelidir. Aksi durumda yıllar sonra geriye dönüp 

bakıldığında söylenecek çok bir şeyin olmayacağını söyleyebiliriz. Bölge, 

ülkenin aynası vazifesi görebilecek özelliktedir ve buradaki başarı vye 

başarısızlık her yönden geneli etkileyebilcektir. TR71 bölgesi Kırşehir, 

Kırıkkale, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerini kapsayan bölgedir. 

Bölgede yemeklik tane baklagil tarımı uzun yıllardan beri yapılmakta 

olduğundan üreticilerde belli bir kültür oluşmuş durumdadır. Bu illerde 

baklagil bitkileri ile ilgili olarak yapılacak olan her türlü çalışma ülke 

tarımına büyük katkı sağlayacaktır. 
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