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DOĞU VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ 
AKTARLARINDA SATILAN BAZI TIBBİ 

BİTKİLERİN TEŞHİS SORUNLARINA 
YÖNELİK BİR İNCELEME

Meryem YEŞİL, Hüseyin BAYKAL,  
Emel KARACA ÖNER

1. GİRİŞ
Bitkilerle tedavi insanlık tarihi kadar eskidir. Bitkilerin tedavi amaçlı kullanı-

mı oldukça eskiye dayanmaktadır. Bazı taş yazıt ve tabletlerde, bitkilerin tedavi 
amacıyla kullanımına ilişkin bilgilere, hatta reçetelere rastlanmaktadır. Yine bir-
çok eski kaynakta bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin figür ve yazıtların 
bulunduğu tarihçi araştırıcılar tarafından bildirilmektedir (Nalbantbaşı ve Göl-
cü, 2009). Önceleri ihtiyacı olan insanların doğadan toplayıcılıkla temin ettikle-
ri tıbbi bitkiler daha sonra ticari bir kaynak olmuştur. Bu gibi bitkisel drogları 
toplayıp, kurutup, olduğu gibi veya toz edilmiş halde satan bir esnaf grubunun 
Romalılar döneminde ortaya çıktığı görülmektedir (Gürson ve ark., 2005). Os-
manlı Imparatorluğu döneminde de, Anadolu’da drog ihtiyacı aktarlar tarafın-
dan karşılanmaktaydı. Aktar; ilaçların yapılmasında kullanılan doğal kaynaklı 
hammaddeleri satan kişiler için kullanılan genel bir terimdi. Bu terimin Arapça 
“Attâr” (güzel kokular satan) veya “Akkar” (devaların aslı ve kökeni) kelimelerin-
den geldiği kayıtlıdır (Aktar ve Cebe, 2014). Günümüz de ise aktarlar halk he-
kimliğinde kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel drogların satıldığı yerler-
dir. Ancak gerçek anlamda aktar; özellikle bitkisel drogları satan, satarken doğru 
kullanılması için önerilerde bulunan, hastaları doğru yönlendiren, tecrübeli ve 
bilgili kişilerdir (Samet 2014).

Ülkemiz tarihinde de aktarların önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de özel-
likle kırsal kesimde yaşayan halk tarafından toplanan bitkiler geçmişten beri süre-
gelen inanç ve gelenekler ışığında çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
Uzun yıllar kullanılarak denenmiş tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep, bitkisel, 
hayvansal ve madensel ilaç hammaddeleri satan aktarlardan elde edilebilmektedir 
(Adıgüzel ve Kızılaslan, 2016).  Bu bakımdan aktarlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
temininde, depolanmasında ve pazarlamasında önemli rol oynamaktadırlar.

Çalışmada Samsun, Ordu ve Giresun aktarlarından temin edilmiş olan drogla-
rın teşhisi ve ticari firmalar tarafından yapılmış olan isimlendirmenin doğruluğu 
araştırılmıştır.

2. MATERYAL 
Araştırmanın materyalini 3 farklı ilden 2017 yılında temin edilmiş olan ve 

geleneksel tedavide kullanılan 7 familya ve 13 cinse dahil toplam 17 tür ve tür 
altı takson oluşturmaktadır.

CHAPTER 
1
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3. METOD
Bitki örnekleri Samsun, Ordu ve Giresun illerindeki aktarlardan satın alınmak 

suretiyle elde edilmiştir. Alınan örneklere 1-17 arasında örnek numarası veril-
miştir. Numaralandırılan bitki örneklerinden karakterleri yeterli olanlar Türki-
ye Florası (Flora of Turkey) yardımı ile teşhis edilmiştir. Örnekler Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulunda muhafaza edilmektedir. 
Incelenen örneklerin hangi firmaya ait olduğu saklı tutulmaktadır ve çalışmada 
isimleri belirtilmemiştir. Incelenen örneklerin hangi familya ve cinse ait olduk-
ları bulgular kısmında ilgili bitki örneğinin ‘Örnek No:1-17’ifadesinin üzerinde 
belirtilmiştir. Ayrıca bulgular kısmında, ilgili tür ya da türaltı taksonun bulundu-
ğu cinse ait doğal yayılışı olan diğer tür ve tür altı taksonlar da belirtilmiştir. Teş-
hisler sonucu tespit edilen problemler bulgular kısmında ilgili Örnek No altında 
belirtilmesinin yanında sonuçlar kısmında özet bir tablo halinde sunulmuştur.

4. BULGULAR

Familya: Rosaceae

Cins: Alchemilla L.

Örnek No 1: Türkiye’de yaklaşık olarak 70 türü doğal olarak yayılış gösteren 
bu cinse ait türler içerisinde TUBIVES verilerine göre A. alpina olarak adlandırı-
lan bir tür yer almamaktadır. Ayrıca örneğin iddia edilen tür olmadığı incelenen 
yaprak yapısının A. alpina yaprağı ile hiçbir ilişkisinin olmamasından kolayca an-
laşılmaktadır.

Familya: Lamiaceae 

Cins: Lavandula L.

L. stoechas L. subsp. cariensis (BOISS.) ROZEIRA

L. stoechas L. subsp. stoechas L.

L. angustifolia MILLER subsp. angustifolia MILLER

Örnek No 2: Bu cinsin Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren alt türleri 
yukarıda verilmiştir. Lavantanın satılan örneğinin üzerinde belirtilen Casia flos 
olarak adlandırılan bir taksonu bulunmamaktadır. Lavanta çiçeği olarak yapılan 
adlandırma cins düzeyinde hatalıdır.

Cins: Salvia L.

Örnek No 5: Türkiye’de 90’ın üzerinde taksonu bulunan bu cinsin S. officina-
lis olarak adlandırılan türünün çiçek durumu ile örnekteki bitkinin çiçek durumu 
birbirinden oldukça farklıdır. Bu nedenle bu örneğin S. officinalis olması ihtimal 
dahilinde değildir.

Örnek No 6: Ilgili örnekte çiçek ve çiçek durumu mevcut olmadığından hangi 
tür olduğu kesin olarak teşhis edilememiştir. Yaprak özellikleri S. officinalis yap-
rakları ile uygunluk göstermektedir
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Cins: Melissa L.

M. officinalis L. subsp. officinalis L.

M. officinalis L. subsp. inodora (BORNM.) BORNM.

M. officinalis L. subsp. altissima (SM.) ARCANGELI

Örnek No 7: Satışı yapılan örneğin Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren 
yukarıda belirtilen taksonlardan hangisi olduğu belirtilmemiş sadece cins düze-
yinde bir adlandırma yapılmıştır. Eldeki mevcut yaprak değerlerinden hangisi 
olduğuna karar vermek mümkün değildir.

Örnek No 8: Her ne kadar örnek tür düzeyinde adlandırılmış olsa da hangi 
alttür olduğu belirtilmemiştir. Eldeki mevcut yaprak değerleri yukarıdaki alt tür-
lerin hiçbirinin yaprak morfolojisi ile tam örtüşmemektedir.

Cins: Rosmarinus L.

Tür: R. officinalis

Örnek No 9: Satışı yapılan örneğin elde mevcut yaprak verileri R. officinalis 
ile örtüşmekte olup doğru bir adlandırma yapılmıştır.

Familya: Oleaceae

Cins: Olea L. 

O. europaea L. var. europaea L.

O. europaea L. var. sylvestris (MILLER) LEHR.

Örnek No 10: Ilgili örneğin ait olduğu familya ve cins ile bu cinse ait Tür-
kiye’de doğal olarak yayılış gösteren 2 varyete yukarıda belirtildiği şekildedir. 
Örnek üzerinde sadece tür düzeyinde bir adlandırma yapılmıştır. Yapılan teşhis 
örneğin O. europaea L. var. europaea L. olduğunu göstermektedir.

Familya: Asteraceae

Cins: Calendula L.

Tür: C. arvensis L.

Tür: C. suffruticosa VAHL

Örnek No 11: Calendula cinsinin Türkiye’de 2 doğal türü bulunmaktadır. S. 
officinalis olarak adlandırılmış olan drogun aken ve çiçek yapısı C. officinalis ile 
örtüşmektedir. 

Cins: Matricaria L.

Örnek No 17: Örneğin yaprak, kök gövde ve özellikle akenlerinin olmaması 
nedeniyle ilgili cins olup olmadığına karar vermek mümkün değildir. Fakat bu 
familyada birbirine benzer pek çok cins bulunmaktadır. Ilgili örneğin hangi cins 
olduğuna karar verebilmek için bütün organlarının ve özelliklede akeninin olma-
sı gerekmektedir.



 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar10

Cins: Achillea L.

A. millefolium L. subsp. millefolium L.

A. millefolium L. subsp. pannonica (SCHEELE) HAYEK

Örnek 3: Ilgili örnekte sadece türü (A. millefolium) belirtilmiş fakat alt türü 
belirtilmemiştir. Oysa bu türün yukarıda belirtilen iki alt türü bulunmaktadır. Ay-
rıca örneğin petal rengi (sarı) A. millefolium’un iki alt türünün rengi (beyaz) ile 
de örtüşmemektedir. 

Örnek 4: Ilgili örnekte sadece türü (A. millefolium) belirtilmiş fakat alt türü 
belirtilmemiştir. Oysa bu türün yukarıda belirtilen iki alt türü bulunmaktadır. Ay-
rıca örneğin petal rengi (sarı) A. millefolium’un iki alt türünün rengi (beyaz) ile 
de örtüşmemektedir. 

Cins: Echinacea L.

Örnek 13: E. purpurea olarak adlandırılan bitkinin Türkiye’de doğal yayılışı 
bulunmamaktadır. Mevcut karakterler E. purpurea ile örtüşmektedir.

Örnek 14: Mevcut karakterler E. purpurea ile örtüşmektedir.

Familya: Thymelaeaceae

Cins: Daphne L.

Örnek No 15: Bu cinsin Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren 8 taksonu 
bulunmaktadır. Ilgili örneğin verileri yetersiz olmasına karşın eldeki yaprak veri-
si D. pontica L. ile uygunluk göstermektedir.

Familya: Cannabaceae

Cins: Humulus L.

Örnek No 12: H. lupulus olarak adlandırılmış olan bu örnekte brakte haricinde 
teşhis yapılacak diğer organlar olmadığından kesin bir kanıya varmak mümkün 
değildir. Fakat brakteler H. lupulus L. brakteleri ile aynı karakteri göstermektedir. 

Familya: Tiliaceae

Cins: Tilia L.

T. argentea DESF. EX,  

T. cordata MILLER

T. platyphyllos SCOP.

T. rubra DC. subsp. caucasica (RUPR.) V. ENGLER

Örnek No 16: Mevcut örnekte yalnızca cins ismi (Tilia) belirtilmiştir. Oysa 
bu cinsin yukarıda isimleri belirtilen 4 taksonu ve bu taksonların birçok varyantı 
Türkiye’de doğal olarak yayılış göstermektedir. Bunlardan tarihsel olarak T. cor-
data ve T. platyphyllos tıbbi olarak kullanılmaktadır. Tilia’nın hangi taksonu veya 
hangi taksonunun varyantı olduğu tespit eldeki verilerle tespit edilemez. Eldeki 
veriler floradaki mevcut yaprak kriterlerine tam olarak uygun değildir.
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5. TARTIŞMA
Aktarlarda satılan bitkisel drogların bir kısmı açıkta bir kısmı ise poşetlerde 

satılmaktadır. Çalışmada üzerlerinde bitki isimlerinin bulunduğu etiketli ürünler 
tercih edilmiştir. Bulgular sonucunda çalışılan örneklerin bir kısmının adlandırıl-
ması doğru, bir kısmının ise yanlış olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli araştırıcılar ta-
rafından da bu çalışmaya benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yılmaz ve Güvenç (2007) 
Ankara aktarlarında Salvia officinalis adı altında satılan drogların teşhisini yap-
mış ve hiçbir örneğin adı geçen bitki olmadığını belirlemişledir. Kaya ve ark., 
(2010)’da Ankara aktarlarında satılan hatmi (Althaea officinalis L.) bitkisinin 
Avrupa Farmakopesine uygunluğunu araştırdıkları çalışmalarında inceledikleri 
örneklerin Althaea officinalis değil Alcea cinsine ait olduğunu tespit etmişlerdir. 
Şaşkara ve ark., (2010), Adana, Ankara ve Burdur aktarlarında Melisa officinalis 
(Oğulotu) olarak satılan bitkilerin teşhisini gerçekleştirdikleri araştırmalarında,  
dokuz örneğin üçünün saf Melisa officinalis olduğunu diğer örneklerin ise ya Melisa 
officinalis’in tür dışı droglar ile karışım halinde bulunduğunu ya da hedef bitkiden 
farklı bir drog olduğunu bildirmiş ayrıca örneklerde organik ve inorganik parçala-
ra rastladıklarını belirtmişleridir. Özhatay ve Deniz (2017), Istanbul Avrupa yaka-
sındaki 20 aktar ve eczaneden satın aldıkları zayıflama amacı ile kullanılan bitkisel 
çayları incelemişler ve çoğu karışım zayıflama çaylarının ambalajında bir funda 
türü olan Calluna vulgaris olarak yazılmasına rağmen, içeriğindeki funda türünün 
Erica arborea olduğunu ayrıca tıbbi amaçla kullanılan J. communis kozalakları yeri-
ne J. oxycedrus kozalaklarının satıldığını saptanmışlardır. 

6. SONUÇ
Araştırma sonucuna göre incelenen örneklerin 7 familyaya (Asteraceae, Can-

nabaceae, Lamiaceae, Oleaceae, Rosaceae, Tiliaceae ve Thymelaeaceae) ait ol-
dukları belirlenmiştir. Asteraceae (Calendula, Matricaria, Achillea, Echinaceae) 
ve Lamiaceae (Melissa, Rosmarinus, Salvia, Lavandula) 4’er cins ile en çok cins 
içeren familyalardır. Cannabaceae, Oleaceae, Rosaceae, Tiliaceae ve Thymelaeace-
ae familyaları ise 1’er cinsle (Humulus, Olea, Alchemilla, Tilia ve Daphne ) temsil 
edilmektedir. Asteraceae (Achillea millefolium, Calendula officinalis,  Echinacea 
purpurea, Matricaria reticutata) ve Lamiaceae (Rosmarinus officinalis, Salvia offi-
cinalis, Melisa officinalis, Casia flos*(asıl familyası Fabaceae)) familyaları 4’er tür 
ile en çok tür bulunduran familyalardır. Cannabaceae (Humulus lupulus), Oleace-
ae (Olea europaea), Rosaceae (Alchemilla alpina),  Tiliaceae (.Tilia sp)ve Thymela-
eaceae (Daphne pontica) familyaları ise 1’er türle temsil edilmektedirler.

Araştırma sonuçlarına göre (Tablo 1), 1 (Alchemilla apina),  2 (Casia flos),  3,4 
(Achillea millefolium), 5, 6 (Salvia officinalis), 8 (Melisa officinalis) ve 9 (Rosmari-
nus officinalis) nolu örneklerin satış poşetleri üzerindeki adlarının hatalı olduğu 
tespit edilmiştir. 7 (Melisa sp.),  10 (Olea europaea) ve 16 (Tilia sp.) nolu örnek-
lerin eksik adlandırıldığı saptanmıştır. 17 (Matricaria reticutata) nolu örneğin 
eksik veri nedeniyle teşhis edilmesi mümkün değildir. 17 örnekten yalnızca 5 
tanesi; 11 (Calendula officinalis), 12 (Humulus lupulus), 13, 14 (Echinacea pur-
purea) ve 15 (Daphne pontica) nolu örneklerin doğru olarak adlandırıldığı belir-
lenmiştir.
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Tablo 1. Araştırmanın sonuçlarının özeti 
Table 1. Summary of the results of the study

Örnek 
No Lokalite

Poşet 
üzerindeki 
adlandırma

Bulgular

1 Giresun 
Aslan pençesi 
(Alchemilla 
apina)

Adlandırma yanlıştır. Örneğin yaprak yapısının A. alpina tü-
rünün yaprak yapısı ile hiçbir benzerliği bulunmamaktadır. 
Mevcut örneğin yaprakları sadece hafif loplu iken A.alpi-
na’nın yaprakları palmatifide doğru kaymıştır.

2 Samsun Lavanta  çiçeği 
(Casia flos*)

Adlandırma yanlıştır. Burada sadece tür düzeyinde değil cins 
düzeyinde de adlandırma yanlışı söz konusudur. Cassia cin-
sine ait ve insanlar tarafından kullanılan taksonlar Sinameki 
ya da Çin tarçını olarak adlandırılan taksonlardır. Ayrıca bu 
cins Lamiaceae familyasının değil Fabaceae familyasının bir 
cinsidir. Lavanta bitkisi Lavandula L. cinsi içerisinde yer al-
maktadır.

3 Ordu 
Civan perçemi 
(Achillea 
millefolium)

Adlandırma yanlıştır. Örneğin ligulat çiçekleri mutlaka beyaz 
olmalıdır, oysa örnekteki ligulat çiçek rengi sarıdır.

4 Giresun
Civan perçemi 
(Achillea 
millefolia)

Adlandırma yanlıştır. Örneğin ligulat çiçekleri mutlaka be-
yaz olmalıdır, oysa örnekteki ligulat çiçek rengi sarıdır. Ay-
rıca bitkinin teşhisi doğru olsaydı bile bitkinin adının yazı-
mı yanlıştır. Türü belirten epitet millefolia değil millefolium 
olmalıdır.

5 Samsun Ada Çayı (Salvia 
officinalis)

Adlandırma yanlıştır. Örneğin çiçek durumu S. Officinalis’in 
çiçek durumu ile kesinlikle örtüşmemektedir.

6 Ordu Ada Çayı (Salvia 
officinalis)

Adlandırma yanlıştır. Mevcut tek organı olan yaprak karakte-
ri S. officinalis yaprağı ile örtüşmemektedir.

7 Samsun Melisa Yaprağı 
(Melisa sp.)

Yalnızca cins düzeyinde adlandırma yapılmıştır. Sadece yap-
rak örneğinden hangi tür olduğuna karar verilemez.

8 Ordu
Melisa (Oğulotu) 
(Melisa 
officinalis)

Adlandırma yanlıştır. Mevcut tek organı olan yaprak karakte-
ri M. officinalis yaprağı ile örtüşmemektedir.

9 Samsun
Biberiye 
(Rosmarinus 
officinalis)

Adlandırma yanlıştır. Yaprak örnekleri R. officinalis yaprakla-
rı ile örtüşmemektedir.

10 Giresun Zeytin Yaprağı 
(Olea europaea)

Adlandırma doğru fakat eksiktir. Bu türün 2 alttüründen 
hangisi olduğu belirtilmemiştir. Yapılan teşhise göre satışı 
yapılan örnek O. europaea var. europaea taksonudur. 

11 Ordu 
Aynısefa Çiçeği 
(Calendula 
officinalis)

Adlandırma doğrudur. Aken ve çiçek yapısı C. officinalis ile 
örtüşmektedir.

12 Ordu 
Şerbetçi Otu 
(Humulus 
lupulus)

Eldeki tek karakter olan brakteler H. lupulus karakterleri ile 
örtüşmektedir.

13 Ordu 
Ekinezya 
(Echinacea 
purpurea)

Mevcut karakterler E. purpurea ile örtüşmektedir.

14 Samsun
Ekinezya 
(Echinacea 
purpurea)

Mevcut karakterler E. purpurea ile örtüşmektedir.

15 Samsun Defne Yaprağı 
(Daphne pontica) Adlandırma doğrudur.

16 Giresun Ihlamur yaprak 
(Tilia sp.)

Örnekte yalnızca cins belirtilmiş fakat hangi tür olduğu ya 
da hangi türe ait bir varyant olduğu belirtilmemiştir. Eldeki 
yaprak verileri floradaki değerlerle örtüşmemektedir.

17 Giresun
 Mayıs papatyası 
(Matricaria 
reticutata.)

Bu familyada genellikle cinsler dahi karıştırılmaktadır. Bitki-
lerin tam teşhisi için olgun akenleri gerekmektedir. Fakat eli-
mizdeki örnekte olgun akenler olmadığından örneğin teşhis 
edilmesi olanaksızdır.
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Çalışmada belirtildiği üzere teşhisi yapılan materyallerin büyük çoğunluğu 
hatalı isimlendirilmiştir. Diğer firmaların ürünlerinde de farklı bir sonuç beklen-
memelidir. Bu sebeple alanda hizmet veren işletmeler insan sağlığı söz konusu 
olduğu için bitkilerin isimlendirilmesi konusunda özen göstermek zorundadır-
lar. Benzer şekilde hasadında, muhafazasında, ambalajlanmasında da gerekli kri-
terler göz önünde bulundurulmalıdır. Ilgili kuruluşların ticari firmaları daha sıkı 
denetlemeleri ve firmaların bünyelerinde konusunda uzman kişileri istihdam 
etmeleri gerektiği düşünülmektedir.
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YÜZEY SULARINDA FARMASÖTİK 
KİRLİLİĞİ VE DÜNYA’DAKİ DURUMU

Evşen YAVUZ GÜZEL

1. FARMASÖTİK KİRLİLİĞİ

Farmasötik maddeler, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için kulla-
nılan biyolojik olarak aktif birleşiklerdir. Farmasötik maddeler modern tıbbın 
önemli bir öğesi olarak, topluma önemli faydalar sağlar. Farmasötiklerin aktif 
maddeleri, hem endüstrileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ilaç şirketleri 
tarafından yılda 100.000 ton oranında üretilen çeşitli sentetik kimyasalları içe-
rir. Bu birleşikler biyolojik aktiviteleri düzenleyerek insanların yaşam kalitele-
rini arttırmaları ve hızlı nüfus artışı sebebiyle tüketimi hızla artan maddelerdir 
(Kümmerer 2010; Weber ve ark. 2014). Bu sebeple bu maddelerin çevresel or-
tamlarda bulunuşlarıyla ilgili endişe son 30 yılda analitik teknolojilerin de ge-
lişmesiyle birlikte artmış ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. 
Bunun asıl sebebi yeni teknoloji analitik cihazların ölçüm limitlerinin, çevresel 
ortamlarda eser düzeylerde bulunan maddeleri dahi tespit edebilir hale gelme-
sidir. Günümüzde farklı terapötik sınıflara ait 4000’den fazla farmasötik madde 
Avrupa Birliği(AB)’nde kullanılmaktadır (Richardson & Ternes 2005; Weber ve 
ark. 2014). Yapılan çalışmalarda farmasötik maddeler yüzey suları, yeraltı suları, 
toprak gibi birçok çevresel ortamda tespit edilmiştir (Fabbri & Franzellitti 2016; 
Jelic ve ark. 2011; Blair ve ark. 2013; Du ve ark. 2016; Agunbiade & Moodley 
2016; Guzel ve ark. 2018). Günümüze kadar çevresel ortamlarda 600’den fazla 
aktif farmasötik madde (veya bunların metabolitleri ve transformasyon ürünle-
ri) tespit edilmiştir (Weber ve ark. 2014). Son yıllarda bu bileşikler ile ilgili endi-
şenin artmasının asıl nedeni;

• Bioaktif bileşikler olmaları sebebiyle doğada uzun süre bozulmadan ka-
labilmeleri, bu sebeple hedef dışı canlılar üzerine olumsuz potansiyel et-
kilerinin olması,

• Büyük çoğunluğunun polar yapıda olmaları sebebiyle sıvı fazda hareket-
liliklerinin yüksek olması, 

• Dünya çapında kullanımlarının sürekli olması ve günden güne artması,
• Birden fazla farmasötik maddenin alıcı ortamlarda birlikte bulunmaları 

halinde nasıl etkileşeceklerinin henüz bilinmemesi,
• Bu birleşiklere uzun süre, düşük dozlarda maruz kalındığında etkilerinin 

bilinmemesi,
• Toksik etkilerinin çok düşük konsantrasyonlarda dahi görülebilmesi,
• Canlılarda birikime uğrayabilmeleri ve tüm bu sebeplerle ekosistemlere za-

rar verebilmeleridir (Ginebreda ve ark. 2010; Halling-Sørensen ve ark. 1998; 
Thomas & Klaper 2012; Heberer 2002; Bellante De Martiis ve ark. 2004). 

CHAPTER 
2
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Önemli bir çevresel sorun haline gelen farmasötik madde kirliliği, Avrupa Bir-
liği 5. Çerçeve Programı’nda araştırma önceliğine sahip alan olarak seçilmiş olup, 
Avrupa Birliği’nin bu konudaki araştırmalara desteği 6. ve 7. Çerçeve Program-
ları’nda da devam etmiştir (Aydin 2012). 2012 yılından bu yana çevresel ortam-
larda bulunan farmasötik maddeler, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve UNEP (Bir-
leşmiş Milletler Çevre Programı) tarafından, öncelikli politika konuları arasında 
gösterilmektedir (Bergman ve ark. 2013).

2. FARMASÖTİK MADDELERİN ÇEVREYE DAĞILMA YOLLARI
Farmasötik maddeler çevresel ortamlara birçok farklı şekilde ulaşırlar. Insan 

ve hayvanların kullanımı ile başlayan bu çevrimle yüzey sularına, yeraltı sularına 
ve hatta içme ve/veya çeşme sularına kadar ulaşırlar (Şekil 1). 

Farmasötik maddeler, insanlar ve hayvanlar üzerinde kullanılmasına göre iki-
ye ayrılır. Insani tüketim amaçlı kullanılan ilaçlar vücuttan atılım ile evsel atık 
sulara, kullanılmayan ilaçların çöplere vs. atılması ile de evsel atıklara karışarak, 
katı atık depolama sahalarına ulaşırlar. 

Ilaçların en önemli kaynakları, hasta kullanımları sonucunda evler ve hasta-
nelerdir. Kullanım sonrası ilaçlar vücuttan değişmeden veya metabolitleri şeklin-
de atılırlar. Ev ve/veya hastane kaynaklı atık sular, atık su arıtma tesislerinden 
yüzey sularına veya arazi sulamada kullanılarak direk toprağa, oradan da yine 
yüzey sularına ve yeraltı sularına ulaşırlar. Atık su arıtma tesisleri farmasötik 
madde ve metabolitlerini taşıyan atık suların toplandığı yerlerdir. Atık su arıtma 
tesislerinin çıkış suları, farmasötik maddelerin sucul ortamlara bulaşma yolla-
rından en önemlisidir. Bu tesisler genellikle kimyasal oksijen ihtiyacı deneyi ile 
tespit edilebilen karbonlu organik maddelerin, azot ve fosfor gibi besin maddele-
rinin giderimi için tasarlanmışlardır. Birçok ilaç biyolojik olarak parçalanamadığı 
için atık su arıtma tesislerinden direk arıtılamadan veya kısmen arıtılmış olarak 
çıkar, bu sebeple atık su arıtma tesisleri, farmasötik madde ve metabolitlerinin 
esas kaynağı olarak kabul edilebilir. Çoğu polar yapıda olan farmasötik madde-
lerin büyük bölümü, atık su arıtma tesislerinde tamamen arıtılamadıklarından 
atık su arıtma tesislerinin çıkış suları ile yüzey sularına ulaşırlar (Conley ve ark. 
2008). Atık su arıtma tesislerindeki arıtma çamurları doğal gübre amaçlı kulla-
nılarak yine toprağa ve oradan da yüzey sularına ulaşırlar. Evsel atık olarak çöp-
lere atılan tarihi geçmiş ya da fazla ilaçlar katı atık bertaraf alanlarından yeraltı 
sularına ve oradan da yüzey sularına ulaşırlar (Şekil 3) (Kümmerer, 2001, 2002).

Farmasötik maddelerin ve metabolitlerinin, atık su arıtma tesislerinde uygu-
lanan prosesler sonucu tam olarak giderilemediği ile ilgili ilk endişeler, Stumm- 
Zollinger ve Fair’in 1965 yılında yayınladıkları, steroidlerin atık su arıtma tesis-
lerinde giderilmesi ile ilgili çalışma ile başlamıştır. Türkiye’de ve Dünya’da, bu ça-
lışmadan sonra atık sulardaki farmasötik maddelerin giderim prosesleri ile ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır (Halling-Sørensen ve ark. 1998; Daughton & Ternes 
1999; Vanderford & Snyder 2006; H. Jones ve ark. 2005; Mills ve ark. 2015; Turk-
dogan & Yetilmezsoy 2009; Oğuz & Mihçiokur 2014; Sonmez & Isik 2013) 
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Şekil 1. Insani tüketim amaçlı kullanılan farmasötik maddelerin sucul ortama ulaşma yolları 

3. YÜZEY SULARINDAKİ FARMASÖTİK MADDELERİN HEDEF 
OLMAYAN CANLILAR ÜZERİNE ETKİLERİ
Konuyla ilgili yapılmış birçok çalışma olasına rağmen, farmasötik maddelerin 

hedef olmayan canlılar üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Farmasötik-
ler, canlı organizmalarda farmakolojik etkilere neden olacak şekilde özel olarak 
tasarlandığından, birçok çalışmanın, ilaçların yaban hayatı ve ekosistem sağlığı 
üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermesi şaşırtıcı değildir.

Bazı farmasötiklerin endokrin sistem üzerine çok düşük konsantrasyonlarda 
dahi endokrin bozucu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu maddeler erkek birey-
lerde dişileşme, üremeyi engelleme, büyüme gerilikleri ve dolaylı olarak popü-
lasyon çöküşü gibi etkilere sebep olmaktadır (Weber ve ark. 2014).

Anabolik steroidlerin ve sentetik östrojenlerin, balıklarda dişileşme gibi cin-
siyet bozukluklarına yol açtığı belirlenmiştir (Kidd ve ark. 2007). 

Antibiyotikler, bakterilerin direncini etkilemektedir (Ebert ve ark. 2011). Su 
pireleri ile yapılan bir çalışmada, su pirelerinin ikiden fazla antibiyotiğe aynı 
anda maruz kaldıklarında cinsiyet oranlarında bozulmaların başladığı görül-
müştür. Siyano bakterler ile yapılan bir çalışmada ise antibiyotiklerin büyüme 
inhibisyonuna sebep olduğu tespit edilmiştir (Ebert ve ark. 2011).

Antiepileptik ve antidepresan ilaçların balıklara uygulandığı bir araştırmada 
bu maddelerin düşük dozlarda dahi, balıkların beyin dokularını etkilediği ortaya 
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koyulmuştur (Thomas & Klaper 2012). Benzer bir çalışmada ise, antidepresan 
ilaçlar sınıfında yer alan floksetinin, leopar kurbağalarında iribaş gelişimini ge-
ciktirdiği görülmüştür (Foster ve ark. 2010). 

Stimülanlar; sucul canlılarda strese sebep olabilmektedir. Anksiyete ilaçlarına 
maruz kalan balıkların hareketlilikleri ve beslenmeleri hızlanırken, sosyallikleri 
azalmaktadır. Bu da bu farmasötiklere maruz kalan balıkların, doğal ortamların-
da av-avcı ilişkilerinin dengesini etkileyerek popülasyon dengelerinin olumsuz 
etkilenmesine sebep olabilmektedir (Brodin ve ark. 2013). 

Analjeziklerden, diklofenakın gökkuşağı alabalığı üzerine etkisi ile ilgili ya-
pılan laboratuvar çalışmalarında, balığın karaciğer, böbrek ve solungaçlarında 
güçlü etkilere sebep olarak, bu organların dokularına zarar verdiği belirlenmiştir 
(Triebskorn ve ark. 2007).

Narkotik farmasötikler sınıfından, kokain maddesinin metaboliti benzoilek-
goninin, düşük çevresel konsantrasyonlarda dahi zebra midyelerin enzim savun-
ma mekanizmalarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu maddenin yüksek kon-
santrasyonlarda zebra midyelerde oksidatif strese sebep olduğu tespit edilmiştir 
(Parolini ve ark. 2013).

Farmasötik maddelerin tek başlarına etkilerini belirlemek için laboratuvar 
ortamlarında yapılan toksisite testleri, uzun süreli maruziyet, konsantrasyon artışı 
ve birden çok farmasötik maddeye aynı anda maruz kalma gibi farklı koşullarda 
ortaya çıkabilecek durumları tam olarak ortaya koyamamaktadır. Bu sebeple tek 
bir farmasötik maddenin, tek bir canlıya etkisini gösteren çalışmalar, doğal ortam-
lardaki canlıların maruz kaldıkları toksik etkiyi göstermekte yeterli değildir. Ayrıca 
standart testlerde kullanılan canlılar ile doğal ortamlarda doğup büyüyen canlı-
lar arasında kimyasal kirleticilere direnç yönünden farklılıklar bulunabilmektedir. 
Farmasötik maddelerin tek başlarına, düşük konsantrasyonlardaki etkileri çok faz-
la olmamasına karşın, kokteyl şeklinde vücuda alındıklarında düşük konsantras-
yonlarda dahi hayati etkileri olabilmektedir  (Parlak ve ark., 2009).

4. FARMASÖTİK MADDELERİN YÜZEY SULARINDA TESPİTİ İLE 
İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Farmasötik maddelerin, çevresel ortamlarda tespiti ile ilgili ilk çalışmalar 

1970’lerde yapılmış olup, bu çalışmalar ABD’den toplanan atık sularda klorofib-
rik asit tespiti ile ilgilidir (Garrison ve ark., 1976). Farmasötik maddelerin yüzey 
sularında bulunurluğu ile ilgili çalışmalar ise 1990’larda Almanya’dan toplanan 
yüzey ve içme sularında klorofibrik asidin bulunması ile artmaya başlamıştır. 

Dünya’nın birçok yerinde yapılan çalışmalarda, yüzey suları, yeraltı suları ve 
hatta içme sularında çeşitli terapötik sınıflardan çok sayıda farmasötik madde 
tespit edilmiştir (Weber ve ark. 2014; aus der Beek ve ark. 2016). Global ölçekte 
sularda farmasötik maddelerin bulunurluğu ile ilgili çalışmaların yapıldığı bölge-
ler ve tespit edilen farmasötik madde sayılarına ilişkin verilerin yer aldığı harita 
Şekil 2’de verilmiştir.
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Yüzey, yeraltı, 
içme ve/veya 
çeşme sularında 
tespit edilen 
farmasötik 
madde sayısı:

Şekil 2. Farmasötik Maddelerin Global Ölçekteki Bulunuşu (Weber ve ark. 2014; aus der 
Beek ve ark. 2016)

Dünya genelinde yüzey sularında farmasötik maddelerin tespitine yönelik 
birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda birçok terapötik sınıftan farma-
sötik maddeler tespit edilmiştir. Konuyla ilgili neredeyse tüm çalışmaların der-
lendiği, 2016 yılında yayınlanan bir çalışmada, tüm kıtaları kapsayan 71 ülkede, 
en az bir farmasötiğin veya onların dönüşüm ürünlerinin tespit edildiğini ortaya 
koyulmuştur. Yine aynı çalışmada, çevresel konsantrasyonları belirlemek için 
kullanılan ilgili analitik yöntemlerin tespit sınırının üzerinde 631 farklı farmasö-
tik madde bulunduğu belirtilmiştir (aus der Beek ve ark. 2016).

Bu çalışmada, farklı ülke ve bölgelerde günümüze kadar yapılan çalışmaların 
kıyaslanmasında kolaylık sağlaması amacıyla, konuyla ilgili literatürlere ait veri-
ler derlenerek terapötik sınıflara göre ayrılmıştır.

4.1. Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar 
Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID), analjezik, anti-enflamatuar 

ve antipiretik özelliklere sahip olan bir grup organik asittir (Treadgold 2012). 
2013 satış verilerine göre % 40,77’lik oranla antienflamatuvar ilaçlar Türkiye’de 
birinci sırada yer almaktadırlar. Analjezik sınıfındaki ilaçların 2013 satış oranı % 
10,58’dir. Türkiye’de reçetesiz olarak elden satış oranlarına göre analjezikler % 
40,39 satış oranı ile % 32,02 satış oranına sahip antienflamatuvar ilaçların önüne 
geçmektedir (Artiran ve ark. 2014). Farklı çevresel matrikslerde, 50 ülkede diklo-
fenak saptanmış ve bazı ülkelerde bulunan konsantrasyonlar, tahmin edilen etkisiz 
konsantrasyon değerlerinin üzerinde bulunmuştur (aus der Beek ve ark. 2016). 
Bazı NSAID’lerin yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan çalışmalar Tablo 
1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Bazı non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile 
ilgili yapılan çalışmalar

Bileşik Adı
Yüzey sularında 
tespit edilen 
konsantrasyonlar 
(ng/L)

Çalışılan Bölge Kaynak

Diklofenak

70 (ortanca) Almanya (Ternes 1998)
<120 Hoje Nehri, İsveç (Bendz ve ark. 2005)
0-60 Ebro Nehri, İspanya (Gros ve ark. 2006)

272 (ortalama) İspanya (Quintana & 
Reemtsma 2004)

0-69 Elbe Nehri, Almanya (Wiegel ve ark. 2004)
0-282 Slovenya (Kosjek ve ark. 2005)
0-568 İngiltere (Ashton ve ark. 2004)

<2.0-30
Lao-Chyan, Tour-Chyan, 
Hsin-Chu ve Zen-Wen 
Nehirleri, Tayvan

(Chen ve ark. 2008)

15.0(ortalama) Han Nehri, Güney Kore (Yoon ve ark. 2010)

0-89
Saint John ve 
Hillsborough Nehirleri, 
Kanada

(Brun ve ark. 2006)

0-91 İngiltere (Hilton & Thomas 
2003)

0-3
Aurajoki, Kokemaenjoki 
ve Seinajoki Nehirleri, 
Finlandiya

(Lindqvist ve ark. 
2005) 

0 Nairobi Nehri, Kenya (K’oreje ve ark. 2012)
6 (ortanca) Akdeniz, İsrail (Nödler ve ark. 2014)
5 (ortanca) Ege Denizi, Türkiye (Nödler ve ark. 2014) 
0 Ergene Nehri, Türkiye (Dokmeci 2009)

<52 Büyük Çekmece Gölü, 
Türkiye

(Aydin & Talinli 
2013)

0-17 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Dihidroergotamin 0-0.26 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Asetaminofen 0-48 Kıyı bölgeleri, Kore (Kim ve ark. 2017)
Etodolak 0-47.35 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Hidrokortizon
0 Nairobi Nehri, Kenya (K’oreje ve ark. 2012)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Parasetamol 

0-88.7 Nairobi Nehri, Kenya (K’oreje ve ark. 2012)

<50.0 İngiltere (Hilton & Thomas 
2003)

12.0 (ortanca) Akdeniz, İsrail (Nödler ve ark. 2014)
39.0 (ortanca) Ege Denizi, Türkiye (Nödler ve ark. 2014)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Fenasetin                                 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Propifenazon
0 Ebro Nehri, İspanya (Gros ve ark. 2006)
0-4.65 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
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4.2. Antibiyotik ve Antibakteriyeller
Antibiyotikler bakterilerin büyümesini inhibe eder veya öldürür. Bunlar, 

β-laktamlar, tetrasiklinler, makrolitler, kinolonlar ve sülfonamidler gibi alt grup-
lara ayrılabilen çok çeşitli kimyasal maddeler grubudur. Antibiyotikler dünyada 
en fazla kullanılan ilaçlardandır. Dünya çapında antibiyotik tüketiminin hem in-
san hem de veteriner hekimlikte kullanılmak üzere yılda 100.000 ila 200.000 ton 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu karmaşık moleküller insanlarda, çiftlik hayvanlarında ve su ürünleri ye-
tiştiriciliğinde hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılmaktadır. Tüm 
dünyada antibiyotiklerin yanlış kullanımı önemli bir problem haline gelmiş, uy-
gunsuz kullanımı çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır. Antibiyotik ve antibakte-
riyel ilaçlar, çevre kirliliği açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, reçete 
edilen antibiyotiklerin kontrolsüz kullanımı, hedef canlılarda direnç oluşmasına 
yol açarken, aşırı kullanımı, gastrointestinal sistemdeki sağlıklı bakterileri azal-
tabilir ve kullanıcıları daha fazla enfeksiyona eğilimli hale getirebilir (Treadgold 
2012). Dolayısıyla, doğada bulunan antibiyotikler hedef dışı canlılarda antibiyo-
tik dirençliliğini arttırarak çevreye zarar verebilmektedir. Bazı antibiyotik ve anti 
bakteriyel ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan çalışmalara ait 
veriler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Bazı antibiyotik ve anti bakteriyel ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili 
yapılan çalışmalar

Bileşik Adı
Yüzey Sularında 
tespit edilen 
konsantrasyonlar 
(ng/L)

Çalışılan Bölge Kaynak

Sefaklor 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 
2018)

Metronidazol 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 
2018)

Ornidazol 0-5.52 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 
2018)

Siprofloksasin
0-18
0-1.25
0-19.4

Glatt Nehri, İsviçre
Kıyı bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD

(Golet ve ark. 
2002)
(Kim ve ark. 
2017)
(Ferrey ve ark. 
2015)

Norfloksasin 0-14 Glatt Nehri, İsviçre (Golet ve ark. 
2002)

Enrofloksasin 0 Kıyı bölgeleri, Kore (Kim ve ark. 
2017)

Ofloksasin 0-12.4
0-8.94

Kıyı bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD

(Kim ve ark. 
2017)
(Ferrey ve ark. 
2015)

Norfloksasin 0-0.512 Kıyı bölgeleri, Kore (Kim ve ark. 
2017)



 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar22

Sulfamethazine 0
0-134

Kıyı bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD

(Kim ve ark. 
2017)
(Ferrey ve ark. 
2015)

Sulfamonomethoxine 0 Kıyı bölgeleri, Kore (Kim ve ark. 
2017)

Sulfadimethoxine 0
0-3.52

Kıyı bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD

(Kim ve ark. 
2017)
(Ferrey ve ark. 
2015)

Sulfametoksazol 0-2.2
0-57.1

Kıyı bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD

(Kim ve ark. 
2017)
(Ferrey ve ark. 
2015)

Sulfadiazine 0 Kıyı bölgeleri, Kore (Kim ve ark. 
2017)

Eritromisin 0-0.196 Kıyı bölgeleri, Kore (Kim ve ark. 
2017)

Trimetoprim 0-5.30
0-6.22

Kıyı bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD

(Kim ve ark. 
2017)
(Ferrey ve ark. 
2015)

4.3. Kardiyovasküler ilaçlar (Kalp ve damar ilaçları (β- Blokerler))
Kardiyovasküler ilaçlar, kardiyovasküler sistem bozukluklarını tedavi etmek 

için kullanılan çeşitli kimyasal maddelerdir. Kalsiyum kanal blokerleri önce-
likle koroner ve periferik arterlerin ve arteriollerin dilatasyonu için kullanılır. 
β-blokerler, hipertansiyon ve kalp krizlerinin önlenmesi ve tedavisi için kulla-
nılır (Treadgold 2012). Kardiyovasküler ilaçlardan, metoprolol etken maddesini 
içeren ticari ilaç, Türkiye’nin 2013 toplam satış oranlarına göre en fazla satılan 
ilaçtır (Artiran ve ark. 2014). Bazı kardiyovasküler ilaçların yüzey sularında bu-
lunurluğu ile ilgili yapılan çalışmalara ait veriler Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Bazı kardiyovasküler ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan 
çalışmalar

Bileşik Adı

Yüzey Sularında 
tespit edilen 
konsantrasyonlar 
(ng/L)

Çalışılan Bölge Kaynak

Amiodaron                                  0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Amlodipin 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Atenolol
<54.8 Büyük Çekmece Gölü, 

Türkiye (Aydin & Talinli 2013)

0-85.7
0

Kıyı bölgeleri, Kore 
Ceyhan Nehri, Türkiye

(Kim ve ark. 2017)
(Guzel ve ark. 2018)

Atropin 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Biperiden 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Bupivakain 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Karvedilol 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
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Digoksin <26.0 ABD (Barnes ve ark. 2002)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Diltiazem  

0-73.6 ABD (Glassmeyer ve ark. 
2005)

0- 49.0 ABD (Barnes ve ark. 2002)
<106.0 ABD (Kolpin ve ark. 2004)
0-0.73 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Enalapril <152.0 ABD (Barnes ve ark. 2002)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Famotidin                                    0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Lidokain 0.64-48.70 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Lisinopril                                    0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Metoprolol                                    

<70.0
0
10.0-180.0

6.0 (ortanca)
6.0 (ortanca)
0
0-43.60

Hoje Nehri, İsveç
Ebro Nehri, İspanya
Llobregat Nehri, 
İspanya
Akdeniz, İsrail
Ege Denizi, Türkiye
Kıyı bölgeleri, Kore
Ceyhan Nehri, Türkiye

(Bendz ve ark. 2005) 
(Gros ve ark. 2006) 
(Ginebreda ve ark. 2010)

(Nödler ve ark. 2014) 
(Nödler ve ark. 2014) 
(Kim ve ark. 2017)
(Guzel ve ark. 2018)

Nifedipin 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Propranolol

<10.0 Hoje Nehri, İsveç (Bendz ve ark. 2005)
0 Ebro Nehri, İspanya (Gros ve ark. 2006)

10.0-60.0 Llobregat Nehri, 
İspanya (Ginebreda ve ark. 2010)

37.0-107.0 Tyne Nehri, İngiltere (Roberts & Thomas 
2006)

0-32.0 ABD (Fono & Sedlak 2005)
0-37.0 İngiltere (Hilton & Thomas 2003)
0-215.0 İngiltere (Ashton ve ark. 2004)
<160

0-11.9

Büyük Çekmece Gölü, 
Türkiye
Kıyı bölgeleri, Kore

(Aydin & Talinli 2013)

(Kim ve ark. 2017)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Salbutamol 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Tadalafil 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Sildenafil 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Teofilin 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Verapamil 0-1.31 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Yohimbin nd-0.20 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

4.4. Antidepresanlar
Birçok antidepresan ilacın kullanımı, dünya nüfusunun artışına bağlı olark 

hızla artmaktadır. Antidepresanlar, depresyon gibi duygu durum bozukluklarını 
tedavi etmek için kullanılan maddelerdir. Yapılarına veya merkezi nörotransmit-
terlerine bağlı olarak farklı gruplara ayrılırlar (Treadgold 2012). Bazı antidepre-
san ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan çalışmalara ait veriler 
Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Bazı antidepresan ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan çalışmalar

Bileşik Adı

Yüzey Sularında 
tespit edilen 
konsantrasyonlar 
(ng/L)

Çalışılan Bölge Kaynak

7-Aminoklonazepam 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Amisülfrid 0-1.67 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Amitriptylin 0-1.64
0-4.05

Ceyhan Nehri, 
Türkiye
Minesota Gölleri, 
ABD

(Guzel ve ark. 2018)
(Ferrey ve ark. 2015)

Buspiron  0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Karbamazepin 

<500.0 Hoje Nehri, İsveç (Bendz ve ark. 2005)
0-110.0 Ebro Nehri, İspanya (Gros ve ark. 2006)

0-140 Elbe Nehri, 
Almanya (Wiegel ve ark. 2004) 

<43 Seine Nehri, Fransa (Bruchet ve ark. 2005)
<1.15 Arc Nehri,  Fransa (Comoretto & Chiron 2005)

43.0-114.0 Missisipi Nehri, 
ABD (Zhang ve ark. 2007)

0-186.0 ABD (Glassmeyer ve ark. 2005)

15.0-88.0 Han Nehri, Güney 
Kore (Yoon ve ark. 2010)

29-96 Tayvan (Chen ve ark. 2008)

23(ortalama)
Po ve Lambro 
Nehirleri,
İtalya

(Zuccato ve ark. 2005) 

80-3900 Llobregat Nehri, 
İspanya (Ginebreda ve ark. 2010)

0-170.0
Saint John ve 
Hillsborough 
Nehirleri, Kanada

(Brun ve ark. 2006) 

0-75.0 Somes Nehri, 
Romanya (Moldovan 2006)

35.8-35.6 Nairobi Nehri, 
Kenya (K’oreje ve ark. 2012)

0-24.0 Kanada (Lissemore ve ark. 2006)

40.3-56.2 Tennessee Nehri, 
ABD (Conley ve ark. 2008)

<263.0 ABD (Kolpin ve ark. 2004)

0.2-16.0 Grand Nehri, 
Kanada (Hao ve ark. 2006)

44-130
0-36.7

New Jersey, ABD
Minesota Gölleri, 
ABD

(Alvarez ve ark. 2005)
(Ferrey ve ark. 2015)

4.58-38.6
0.92-24.25

Kıyı Bölgeleri, Kore
Ceyhan Nehri, 
Türkiye

(Kim ve ark. 2017)
(Guzel ve ark. 2018)
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Klordiazepoksid 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Klorfeniramin 
0 Nairobi Nehri. 

Kenya (K’oreje ve ark. 2012)

0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Sitalopram 0-2.69 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Klomipramin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Klozapin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Desipramin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Desloratadin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Dekstromethorfan 0-0.71 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Diazepam 

0.38 (ortalama) Han Nehri, Güney 
Kore (Yoon ve ark. 2010)

0-60.0 Somes Nehri, 
Romanya (Moldovan 2006)

0-374.0 Ceyhan Nehri,  
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Difenhidramine 

0-273.0 ABD (Glassmeyer ve ark. 2005)
<23.0 ABD (Kolpin ve ark. 2004)

0-5.8
0-0.784

New Jersey, ABD
Minesota Gölleri, 
ABD

(Alvarez ve ark. 2005)
(Ferrey ve ark. 2015)

0-1.66 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Doksepin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Doksilamin                               0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Essitalopram 0-3.08 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Floksetin 
0-21.0 ABD (Glassmeyer ve ark. 2005)

0-2.36 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Flufenazin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Flunitrazepam 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Flurazepam 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Fluvoksamin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Gabapentin 0-355.0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
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Haloperidol 
0 Nairobi Nehri, 

Kenya (K’oreje ve ark. 2012)

0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Hidroksin 0-5.14 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

İmipramin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Lamotrigin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Levatirasetam 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Maprotilin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Mianserin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Mirtazepin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Moklobemid 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Nortriptilin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Olanzapin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Opipramol 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Paroksetin 
0 Ebro Nehri, İspanya (Gros ve ark. 2006)

0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Feniramine 0-13.20 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Fenitoin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Primidon 
0.8 (ortalama) Han Nehri, Güney 

Kore (Yoon ve ark. 2010)

0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Promethazin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Ketiapin 0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Sertralin 0-4.64 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Venlafaksin 0-7.68 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Zopiklone                                    0 Ceyhan Nehri, 
Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

4.5. Stimülanlar
Merkezi sinir sistemi stimülanları dikkat eksikliği bozukluğu, narkolepsi veya 

aşırı uyku hali için kullanılan ilaçlardır. Amfetaminler artık medikal durumlar 
için kullanılmayan, ancak istismara uğrayan stimülanlardır. Stimülan ilaçlardan 
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kafein, sucul ortamlardaki farmasötik kirlliliği çalışmalarının büyük bir çoğun-
luğunda araştırılmaktadır. Bunun sebebi, yüzey sularındaki kafein konsantras-
yonunun, doğal sulardaki antropojenik etkiyi belirlemek için indikatör madde 
olarak kullanılmaya başlanılmasıdır. Bu yeni yöntem antropojenik etkiyi belir-
leyen diğer yöntemlere göre daha güvenilirdir. Çünkü doğal sulardaki tek kafein 
kaynağı, yalnızca insan etkisiyle oluşmaktadır (Seiler ve ark. 1999; Sauvé ve ark. 
2012). Bazı stimülan ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan çalış-
malara ait veriler Tablo 5’de verildiği gibidir.

Tablo 5. Bazı stimülan ilaçların yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili yapılan çalışmalar

Bileşik Adı

Yüzey Sularında 
tespit edilen 
konsantrasyonlar 
(ng/L)

Çalışılan Bölge Kaynak

Efedrin 0-12.60 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Amfetamine 

<0.65
9 (ortanca)
3.5 (ortanca)
0

Olona, Lambro, Po, Arno, 
Thanes Nehirleri, İtalya
Llobregat Nehri, İspanya
Taff ve Ely Nehirleri, 
İngiltere
Ceyhan Nehri, Türkiye

(Zuccato ve ark. 2005)
(Huerta-Fontela ve ark. 
2008)
(Kasprzyk-Hordern ve 
ark. 2008)
(Guzel ve ark. 2018)

Kafein

<0.11 Hoje Nehri,  İsveç (Bendz ve ark. 2005)
0-880.0 Arkansas,  ABD (Haggard ve ark. 2006)
0-38.0 Missisipi Nehri, ABD (Zhang ve ark. 2007)
38-250 Han Nehri, Güney Kore (Yoon ve ark. 2010)

0-2600 ABD (Glassmeyer ve ark. 
2005)

0-310 New York,  ABD (Batt ve ark. 2006)

0-1590 Biritanya Kolombiyası,
Kanada (Verenitch ve ark. 2006)

428-9700 Somes Nehri, Romanya (Moldovan 2006)
0-3300 ABD (Kolpin & Meyer 2002)

19 (ortalama) Cooper, Wando ve Ashley 
Nehirleri,  ABD

(Hedgespeth ve ark. 
2012)

23.2-38.8 Tennessee Nehri,  ABD (Conley ve ark. 2008)
<1390 ABD (Kolpin ve ark. 2004)
21 New Jersey, ABD (Alvarez ve ark. 2005)
58 (ortanca) Akdeniz,  İsrail (Nödler ve ark. 2014)
29 (ortanca) Ege Denizi, Türkiye (Nödler ve ark. 2014)
0-121.2 Ergene Nehri, Türkiye (Dokmeci 2009)

<20427 Büyük Çekmece Gölü, 
Türkiye (Aydin & Talinli 2013)

96-1231
0-42.9
0-4880.0

Kıyı Bölgeleri, Kore
Minesota Gölleri, ABD
Ceyhan Nehri, Türkiye

(Kim ve ark. 2017)
(Ferrey ve ark. 2015)
(Guzel ve ark. 2018)

Pseudoefedrin 0-4,17 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
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4.6. Diğer İlaçlar
Bazı farklı teropatik sınıflara ait diğer ilaçların yüzey sularında bulunurluğu 

ile ilgili yapılan çalışmalara ait veriler Tablo 6’da verildiği gibidir.

Tablo 6. Diğer ilaç sınıflarına ait bazı farmasötiklerin yüzey sularında bulunurluğu ile ilgili 
yapılan çalışmalar

Bileşik Adı
Yüzey Sularında 
tespit edilen 
konsantrasyonlar 
(ng/L)

Çalışılan Bölge Kaynak

Flukoumafen 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Flukonazol 0-15.95 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Gliklazide 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Lansoprazol 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Loperamid 0-3.93 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Metformin 

0- 150 ABD (Barnes ve ark. 2002)

0-112 ABD (Glassmeyer ve ark. 
2005)

0 Nairobi Nehri, Kenya (K’oreje ve ark. 2012)
0-14.10 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Metoklopramid 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Pantoprazol 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)
Propafenon 0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Atorvastatin
0-10.3 Tennessee Nehri,  ABD (Conley ve ark. 2008)
2.6 (ortalama) Han Nehri, Güney Kore (Yoon ve ark. 2010)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

Varfarin 
<1 ABD (Barnes ve ark. 2002)
0 Ceyhan Nehri, Türkiye (Guzel ve ark. 2018)

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde tedavi, önleme ve teşhis amacıyla birçok farmasötik madde kul-

lanılmaktadır. Bu sebeple farmasötik maddeler alıcı sularda karışımlar halinde 
bulunmaktadır. Alıcı ortamlarda karışım halinde bulunan farmasötik maddelerin 
bulundukları ekosisteme etkileri henüz tam olarak ortaya konulmamıştır. Alıcı 
ortamlarda karışım halinde bulunan farmasötik maddelerin organizmalara ya-
pacağı toksik etkileri belirlemek oldukça zordur. Bu sebeple konuyla ilgili izleme 
çalışmalarına ağırlık verilmeli ve bu kirleticilerin çevresel ortamlardaki seviyele-
ri açıkça ortaya konulmalıdır. 

Farmasötik maddeler ve çevresel akıbetleri hakkında sahip olunan sınırlı 
toksikolojik bilgi nedeniyle Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (WFD) kapsamın-
da birçok farmasötik madde öncelikli kirletici statüsünde dikkate alınmamıştır. 
Tüm farmasötik maddeler canlı organizmalarda farmakolojik etkilere neden ola-
cak şekilde özel olarak tasarlandığından, bu maddelerin olumsuz çevresel etki-
lerinin gün geçtikçe artacağı tahmin edilmektedir. Tüm bu maddeler gelecekte 
öncelikli kirleticiler statüsünde değerlendirilmeli ve farmasötik kirliliğini azalt-
mak için kaynak değerlendirmesini de kapsayacak yeni çerçeve programları ve 
yönetmelikler düzenlenmelidir.
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ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN 
ÖNEMİ VE ÜRETİMİNİN ORMANCILIĞA 

KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hasan TEZCAN YILDIRIM

1.GİRİŞ

Odun dışı orman ürünleri günümüz ormancılık anlayışında öne çıkan en 
önemli konulardan biridir. Gerek kırsal kalkınmaya destek sağlaması gerekse de 
ormancılık örgütü için yeni gelir kaynağı yaratması bakımından bu ürünler öne 
çıkmaktadır. 

Dünyada odun dışı orman ürünlerinin toplanması, üretilmesi, kullanılması ve 
satışı ile ilgili yapılan çalışmalar artmaktadır (Chandrasekharan, 1994; Neumann 
ve Hirsch, 2000; Belcher, 2003; Adepoju ve Slau, 2007; Chupezi ve ark, 2009). 
Sözü edilen çalışmalar incelendiğinde özellikle odun dışı orman ürünlerinin ye-
rel halka katkısının değerlendirilmesi öne çıkmaktadır. Bununla birlikte özellikle 
tür ölçeğinde yapılan çalışmaların ağırlık kazandığı da görülebilmektedir. 

Ormanların ürettiği odun dışı ürünlerden elde edilen gelir belirli ürünler ile 
sınırlı kalmaktadır. Özellikle hizmet üretiminden sağlanan gelirlerden ormanla-
ra ve ormancılığa pay çok düşük düzeyde kalmaktadır (Asan, 2010). Dolayısıyla 
ormancılık sektörünün temel politikası olan ormanlardan en yüksek faydayı sağ-
lamak ve bu sırada toplumun beklentilerini de karşılamak politikasının bir tarafı 
ile zayıf kaldığı anlamı çıkmaktadır (Kuvan, 2005; Rist ve ark, 2012). Ormanlar-
dan sadece odun ürünü odaklı yararlanma ormancılığın çok yönlü yararlanma 
ilkesi ve sürdürülebilirlik ile de ters düşen bir yönetim şekli olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Erol Yurdakul ve Yıldırım, 2017). Bu nedenle ormancılık açısından 
ODOÜ yeni bir gelir kaynağı olduğu gibi ormanın sağlığının korunması, sürdü-
rülebilirliği, biyoçeşitliliği koruma vb birçok konu açısından büyük önem taşı-
maktadır. Özellikle ormanlık alanların azalmaya başladığı günümüz koşullarında 
insanlığın birçok ihtiyacını karşılamış ve gelecekte de karşılayacak olan orman 
varlığının korunmasında da ODOÜ önemli bir rol taşımaktadır. Yukarıda belirti-
len gerçekler doğrultusunda, ormancılıkta Türkiye de dahil olmak üzere birçok 
ülkede birinci amacın topluma ürün ve hizmet üretmek olduğundan hareketle, 
sözü edilen ürünlerin sadece odun hammaddesi olmadığı ve yakın gelecekte 
ODOÜ’nin üretiminin de ormancılığın önemli üretim kalemi olacağı öngörüleri 
yapılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada; ODOÜ’nin neden önemli olduğu, nasıl 
öneminin artmakta olduğu, bunu ortaya çıkaran çeşitli nedenler ve tüm bunların 
Türkiye’deki sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

2.ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ VE ÖNEMİ 
Odun dışı orman ürünlerinde, kavramsal olarak çeşitli bilim insanları, kurum 

ve kuruluşlar açısından farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Kavramsal yapının 
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anlaşılması, ürünlere yönelik toplayıcı, satıcı ve kullanıcı kesimler açısından ol-
duğu kadar, yasal ve yönetsel yapının oluşturulmasında da önem taşımaktadır. 
ODOÜ ormancılığın ülke ekonomilerine yaptığı katkının parasal değer açısından 
belirlenmesinde de önemlidir. Her ne kadar odun dışı orman ürün ve hizmetleri-
nin ölçülemeyen parasal değerleri olsa da ölçülebilen değerler ekonomik açıdan 
önem taşımaktadır (Türker ve ark., 2000; Wong, 2000; Ok ve Tengiz, 2018). Yu-
karıda kısaca bahsedildiği gibi dünyada önemi her geçen gün artan ODOÜ, ülke-
miz ormancılığı açısından da büyük önem taşımakla birlikte konuya gereken ilgi 
son yıllarda verilmeye başlanmıştır. 

Odun dışı orman ürünleri ile ilgili olarak Peters ve ark. (1989) yazdığı ma-
kale ile tropikal ormanlardan toplanacak ODOÜ’nin yöre insanlarına daha fazla 
kazanç elde etmeleri için bir fırsat oluşturacağını belirtmiştir. Bu çalışma ile bir-
likte küresel anlamda ODOÜ kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak kabul 
edilmiş ve birçok bilimsel çalışmanın ve uluslararası süreçlerin hızlanmasına 
yardımcı olmuştur. FAO bu kapsamda ODOÜ’leri ile ilgili ilk kapsamlı programı 
başlatmıştır (Ahenkan ve Boon, 2011). FAO ile birlikte birçok uluslararası örgüt; 
Dünya Bankası (WB), Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA), Uluslararası 
Kalkınma Araştırma Merkezi (IDRC), Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezi 
(CIFOR), Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Biyoçeşitlilik Destek Prog-
ramı (BSP) ile birlikte diğer uluslararası ve ulusal örgütler de ODOÜ’ne yönelik 
çalışmalara ve programlara hız vermişlerdir.

Avrupa Birliği açısından baktığımızda özellikle sürdürülebilir orman yöneti-
minin ortaya çıkmasından sonra orman ürün ve hizmetlerine yönelik çalışma ve 
programların hızlandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği Orman Aksiyon 
Planı’nda ODOÜ’nin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına yönelik yeni stra-
tejilere ihtiyaç duyulduğu bunun yanında daha fazla ticari amaçlı kullanımların 
artırılması (Calama ve ark., 2010) gibi konuların da ön plana çıkarılması vur-
gulanmaktadır. Bununla birlikte ODOÜ’nin toplum kesimleri tarafından daha iyi 
tanınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi öngörülmektedir.

Uluslararası süreçlerin başında bugün tüm dünyada kabul gören sürdürüle-
bilir orman yönetimi gelmektedir. 1992’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansında ODOÜ’nin sürdürülebilir orman yönetimindeki rolü 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca sürdürülebilir orman yönetiminde yerel toplumla-
rın bu konuda katılımının sağlanmasının da önemi vurgulanmıştır (Iqbal, 1993). 
Yerel katılım ODOÜ’nin sürdürülebilir yönetimi açısından birçok nedenle önem-
lidir Bu nedenler arasında (Sharma, 1995); 

a-Orman kaynaklarından yerel taleplerin tam anlamıyla sağlanması,

b-Yıllar içeresinde gelişmiş olan kaynakların yerel bilgi ile bütünleştirilmesi,

c-Kaynakların yönetiminde yakın toplumların paydaş olarak genişletilmesi, 
uzun dönem yönetim amaçlarında sorumluluklarının tanımlanması sayılabilir.

Ülkemizde çok eski yıllardan beri ODOÜ özellikle kırsal yörelerde yaşayan 
toplum kesimleri tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu kullanımlar 
düzenli ya da düzensiz olabilmektedir. Son yıllarda ormancılıkta yaşanan de-
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ğişimlerin başında ormanların fonksiyonlarına göre planlanması ve işletilmesi 
gelmektedir. Bu anlamda ormandan elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırıl-
masında daha olumlu gelişmelerin yaşanması olası olmuştur. Bu nokta da gerek 
ormancılıktaki gelişmeler gerekse de toplum taleplerindeki değişimler odun dışı 
orman ürün ve hizmetlerine olan ilgiyi artırmıştır.

ODOÜ’nin sadece bitkisel kökenli ürünlerle sınırlı tutulmamalı bunun dışında 
hayvan ve mineral kökenli ürünleri de içerecek şekilde daha kapsamlı düşünül-
melidir. Bu itibarla ormancılık etkinliklerinin ve ormancılık mesleğinin topluma 
sunulan faydalar açısından değerlendirildiğinde çok önemli bir yerinin olduğu 
ortadır (Janse ve Ottitsch, 2005; Erol Yurdakul, 2012; Ok ve ark, 2014). ODOÜ 
konusunda yapılan birçok ulusal ve uluslararası çalışmada ormanların ve orman 
yönetiminin, ormanlardan ürün elde etmede ne kadar kritik bir süreci yaşadı-
ğı görülebilir (Janse ve Ottitsch, 2005). Aslında ODOÜ, ormana bağlı yaşayan 
toplumların sürdürülebilir bir yaşama devam edebilmeleri ve bu toplumların 
desteklenmesi için önemli bir araç olarak da kabul edilmektedir. Bunun altında 
yatan temel neden, ODOÜ ormana bağımlı yaşayan toplumların kalkındırılmasın-
da son yıllarda öne çıkan en önemli kalkınma aracı olarak isimlendirilmektedir. 
Geçim koşulları toplumun diğer kesimlerine oranla oldukça düşük olan toplum-
ların ODOÜ’ni öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamada kullandığı ihtiyaç 
sonrası kalan ürünleri ise yerel, ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendir-
dikleri görülmektedir (FAO, 1995; Arnold ve Townson 1998; Cavendish 2000; 
Marshall ve ark., 2003; Ahenkan ve Boon, 2008). Bu anlamda ormancılık top-
lumların gelişimine doğrudan ve dolaylı şekilde yaptığı desteği daha da üst nok-
taya taşıyabilmektedir. Özellikle birçok gelişmiş ülkede ODOÜ’ne yönelik yasal 
ve yönetsel açıdan önlemler alındığı görülmektedir (Ahenkan ve Boon, 2010). 
Aslında buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi günümüzde ve 
gelecekte ormanlardan yapılan yararlanmalarda ekonomik açıdan ODOÜ odun 
ürününün önüne geçebilecektir (Kuvan ve ark, 2011). Bu durumda ormancılık 
yönetimi anlayışında da değişimlerin olması mümkün görülmektedir ki bunlar-
dan ilki ormanların işlevlerine göre yönetilmesi ve amenajman planlarının da 
buna göre yapılmasıdır

2.1. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sınıflandırılması

Odun dışı orman ürünlerinin sınıflandırılması kullanım ve sürdürülebilir fay-
dalanma açısından olduğu kadar ekonomik anlamda da ürünlerin değer bulma-
sı açısından da önemlidir. Tabi ki doğada birçok ürün bulunmaktadır ve sözünü 
ettiğimiz ürünler ormanlık alanlarda odundan farklı olarak elde edilen ürünler 
olduğu için bu ismi almıştır. Ancak yine de bu ürünlerin fiziksel, biyolojik ve aro-
matik özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Hatta bilindiği üzere farklı 
bölgelerdeki aynı türler dahi birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir. Litera-
türe bakıldığında ODOÜ için çok çeşitli sınıflandırmalara rastlamak mümkündür. 
Bu farklılığın başında ODOÜ’nin tanımı üzerinde tam anlaşılamaması yatmak-
tadır. Ayrıca ürünün kullanım amacı, toplandığı coğrafik bölgeler ve geleneksel 
kullanım gibi birçok etken de rol oynamaktadır. Dolayısıyla Ok ve ark (2014)’ün 
de dediği gibi, tanım ve kapsam birliğinin sağlanamaması, sınıflandırma alanın-
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da bir uyumun yakalanmasını zorlaştırmaktadır. FAO (1997) tarafından yapılan 
sınıflandırmada ise ODOÜ üç grupta toplanmış ve bu gruplar;

1-Odun dışı bitkisel ürünler
2-Yaban hayvanları ürünleri
3-Orman fonksiyonları ve hizmetleri şeklindedir. Bu sınıflamada ürün 

ve hizmet ayrımı yapılmadan ODOÜ ana alt başlığı altında ormandan odun 
dışında yapılan tüm yararlanmaların dikkate alındığı görülmektedir. Bunun 
dışında Davidson-Hunt ve ark (2001) odun dışı orman ürünlerini kullanım 
amaçları doğrultusunda yedi ayrı grup altında toplamaktadır. Bu gruplar;

1-Gıda ürünleri

2-Malzeme ve imalat ürünleri
3-Sağlık ve kişisel bakım ürünleri
4-Dekoratif ve estetik ürünler
5-Çevresel ürünler
6-Peyzaj ve bahçe ürünleri
7-Tüketimi olmayan odun dışı orman ürünleridir.

Ros-Tonen (2001)’de FAO (1990)’ya dayandırarak daha geniş bir açıdan ba-
karak ODOÜ’ni önce bitkisel ve hayvansal ürünler şeklinde 2 temel kategoriye 
ayırmış, ardından aşağıdaki gibi alt gruplar oluşturmuştur. Oluşan sınıflandırma; 

A-Bitkisel ürünler

1-Gıda
2-Mera bitkileri
3-Tıbbi ürünler
4-Yapı malzemeleri
5-Kap kacak
6-Biyokimyasallar
7-Aromatikler
8-Süs bitkileri

B-Hayvansal ürünler

1-Gıda
2-Mera bitkileri
3-Tıbbi ürünler
4-Kap kacak
5-Biyokimyasallar
6-Süs bitkileri şeklindedir.

Yukarıda yapılan sınıflandırmalardan görüleceği üzere ODOÜ’ni ortak görüş 
oluşan bir sınıflandırma içerisine almak oldukça zor görülmektedir Ancak buna 
karşın genel bir sınıflandırma yapıldığında ODOÜ orman içerisinde yer alan bit-
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kisel ve hayvansal kökenli ürünler olarak temel bir sınıflandırma daha doğru gö-
rülmektedir. Daha sonrasında bitkisel kökenliler ve hayvansal kökenlileri kulla-
nım amaçları, kullanıldıkları yerler, sağladıkları faydalar vb alt sınıflandırmalar 
yapılması mümkün görülmektedir.

2.2.Odun Dışı Orman Ürünleriyle İlgili Temel Konular
Odun dışı orman ürünleri ile ilgili topluluklar, ormandan ürünü toplayanlar 

veya yapay yoldan bazı ürünlerin üretimini yapan (üretici) kesim ve ürünleri alıp 
ticari kimlikleri ile bu işin ticaretini yapan (ticaret) kesimden oluşmaktadır Bu 
konuda literatürde birçok çalışmaya rastlamak mümkündür (Sharma, 1995; Ar-
nold ve ark, 1994; Wickens, 1990; Avocévou-Ayisso ve ark, 2009; Kilchling ve ark, 
2009; Nybakk ve ark, 2009; Yıldırım ve Köse, 2013; Ok ve ark. 2014). Bu iki temel 
kesim arasında ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilen farklı kesimlerden de 
söz etmek mümkündür.

2.2.1.Üretim ile İlgili Konular
Odun dışı orman ürünlerinin üretiminde en önemli kesim kırsal bölgelerde 

yaşayan insanlardır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu kesimlerin yapıları değiş-
mektedir. Özellikle geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde bu kesimleri; or-
man içi ve kenarında yaşayan toplumlar, köylerde yaşayan insanlar ve küçük ka-
sabalarda yaşayan halk oluşturmaktadır (Albers ve Robinson, 2012; Huebach ve 
ark., 2011; Yıldırım, 2017). Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde bu kesimlere ilave 
olarak kentli halkı da saymak gerekmektedir. Çünkü gelişmiş ülkelerde insanlar 
sadece kendi ihtiyaçları ve yeni gelir kaynakları için toplayan ya da üretenlerden 
farklı olarak doğaya özgü ürünlere yönelik talepleri doğrultusunda üretici kesim 
içerisinde yer almaktadır.

Odun dışı orman ürünlerinin üretiminde orman yönetimi de bir kesim olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Devlet orman mülkiyetinin ağırlıkta olduğu ülkelerde or-
man işletmeleri kendi kadrosunda yer alan işçilere ODOÜ’ni toplatıp bunun satı-
şını kendi örgüt düzeni içinde yapabilir. Ancak burada kırsal kalkınma ve orman 
köylüsüne ekonomik yarar sağlama ilkesi uygulama alanı bulamayacaktır. Or-
mancılık örgütünün ODOÜ’ni yöre halkına bedeli karşılığı toplatıp odun ürünün-
de olduğu gibi satışını yapması da başka bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Gö-
rüleceği üzere her iki durumda da ormancılık örgütü ODOÜ konusunda önemli 
bir aktör olarak kaşımıza çıkmaktadır. Özel orman mülkiyetinin ağırlıkta olduğu 
ülkelerde de orman sahibi kendi toplayabildiği gibi ücreti karşılığı bu ürünleri 
toplatma yolu seçebilmektedir. Ancak özel mülkiyetteki ormanlarda her iki du-
rumda da ekonomik kazancın büyük kısmı orman sahibine kalacaktır. Dolayısıyla 
ODOÜ’nin üretim kesimini, yörede yaşayan halk, orman içi ve kenarında yaşayan 
toplum kesimi ve doğrudan veya dolaylı olarak orman sahibi oluşturmaktadır.

Ülkemizde üretimde en önemli kesim olarak orman köylüleri görülmekte-
dir. Orman köylüleri ülkemizde ekonomik olarak en alt gelir düzeyindeki kesimi 
oluşturmaktadır. Orman köylülerinin kalkındırılmasında yasal açıdan ormancı-
lık örgütü önemli bir görevi üstlenirken aslında uygulamada tek sorumlu olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Yıldırım, 2015). Ormandan odun dışında kalan ürünlerin 
toplanması veya çıkarılması işi orman köylüleri için başlarda bir ek gelir olmakla 
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birlikte günümüzde ana gelir olma yolunda gelişmektedir. Altunel (2012) yaptığı 
çalışmada ülkemizdeki üretici/toplayıcıların ODOÜ’lerinden elde ettikleri gelir-
lerin çok düşük olduğunu ve bu açıdan özellikle orman köylülerinin konuya sıcak 
bakmadığını vurgulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ürünlerin fiyatının kendi-
leri tarafından belirlenmediği, aracı/tüccarlar tarafından belirlenen fiyatların da 
kendileri için yeterli olmadığını, bu konuda yasal ve yönetsel sorunların bulun-
duğunu ve bu sorunlar çözülmeden ya da gerekli teşvikler artırılmadan kendileri 
için bir gelir kaynağı olmayacağını düşündüklerini vurgulamaktadır. Bu sonuç ül-
kemiz açısından en önemli üretici/toplayıcı kesimi oluşturan orman köylülerinin 
temel sorununu ortaya koymaktadır.

Türkiye’de OGM (2014) ve OGM (2018) kaynaklarından edinilen ve Orman-
cılık Istatistikleri (2009 ve 2017) verilerine göre üretilen ODOÜ miktarı 1988 
yılında 1.695 ton olarak gerçekleşirken 2017 yılında ise ülke genelinde toplam 
üretimin 59.945 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Türkiye’de odun dışı orman ürünleri üretim değişimi 1988-2017

Şekil 1’de görüleceği üzere ülkemizde üretim her geçen yıl artış göstermiştir. 
Ancak burada belirtilmesi gereken bir konu üretim miktarı belirlenen türlerin 
sayısıdır. Veri setine bakıldığında 1988 ve 1989 yıllarında sağlıklı verilerin ol-
mamasına ek olarak 1990-1999 yılları arasında değerlendirmeye alınan 32 tür-
den sözü edilen dönemde 18 türe ilişkin verilerin de bulunmadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla tüm türlerin verilerin bulunduğu 2000 yılı ve sonrası 17 yıllık üre-
tim rakamlarına bakıldığında üretimde %68’lik bir artış göze çarpmaktadır. Bu 
önemli artış hem orman içi ve civarında yaşayan köylüler için önemli bir gelir 
olarak görülürken hem de ülke ekonomisi için önemli bire girdi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bununla birlikte yukarıda da belirtildiği üzere ülkemizin bu konu-
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daki önemli sorunlarından biri gelirin ilgili kesimler arasındaki dağılımındaki 
eşitsizlik sonucunda orman köylüleri açısından gelirin yansımalarının olumlu 
olmadığını ortaya koymaktadır. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 60 bin tonluk ODOÜ 
üretim rakamı ekonomik ve sosyal faydaları ve getirileri açısından bu ürünlerin 
ormancılık örgütü ve orman köylüleri açısından ne kadar önemli olduğunu gös-
terir önemli bir sonuçtur. Bu anlamda ODOÜ’nden elde edilen gelirin dağılımına 
bakıldığında Şafak ve Okan (2004) tarafından yapılan bir çalışmada Orman Genel 
Müdürlüğü’nün %3, orman köylülerinin % 30, aracı ve ihracatçıların ise % 67 
oranında pay aldıkları belirlenmiştir. 

Diğer yandan burada rakamsal olarak üretim miktarları verilen türlerin dışın-
da da türlerin toplanması, her toplanan ürünün ticarete ya da parasal değere dö-
nüştürülememesi, istatistiklerin ne kadar düzenli ve sağlıklı tutulduğu, konunun 
ormancılık örgütü açısından son on yılda önem taşıması ve envanter çalışmala-
rının her bölgede tam anlamıyla bitirilmemesi gibi konular da toplam üretim ra-
kamları üzerinde farklılık yaratabilmektedir. Bu göreceli olarak olumsuz etkiler 
ya da koşullar üretimin tam anlamıyla ortaya konmasını güçleştirmektedir. 

Sonuç olarak bakıldığında ülkemizde ormancılık sektöründe, odun dışı or-
man ürünlerinin üretimi temelde iç ve dış taleplere bağlı olarak gerçekleşmek-
tedir. Ülkemizin mevcut potansiyelinin yurt içi talebe göre yüksek ve endemik 
türce zengin olması nedeniyle ihracat şansı yüksektir (Geray, 1998). Bununla bir-
likte aslında ODOÜ üretiminde kasıt daha çok ormanlık alanlarda mevcut ürün-
lerin toplanmasıdır. Ve doğal yolla yetişen ürünler piyasada daha büyük değer 
kazanmaktadır. Ancak bunun yanında kültür yoluyla üretilen türler de herhangi 
bir değişiklik yapılmadan üretildiği zaman doğal yapılarını koruyabilmektedir.

2.2.2.Ticaret ile İlgili Konular
Ormandan toplanan ODOÜ’leri temel olarak iki şekilde değerlendirilmekte-

dir. Bunlardan ilki toplayanın kişisel, ailevi ihtiyaçları ikincisi de toplanan ürü-
nün satılması ile ekonomik gelir kazanılmasıdır. Bir ürünün ticareti o ürünün 
toplayıcıdan veya üreticiden satın alınması ile başlayıp son tüketiciye ulaşması 
ile sonlanan bir süreçtir. ODOÜ’nin ticaretinde oldukça farklı kesimler ortaya çık-
maktadır. Bunların başında üreticiden ürünü ilk satın alan tüccarlar gelmektedir. 
Küçük ya da büyük çaplı olan tüccarlar satın aldıkları ürünleri ya daha büyük 
tüccarlara ya da doğrudan üretim yapan fabrikalara satarlar. Genel olarak bakıl-
dığında ODOÜ’nin ticaretinde toplayıcılar ile başlayan süreç aracılar ve satıcılar 
(firmalar, kişisel ticaret yapanlar vb) şeklinde devam etmektedir.

Ülkemizde ihracatın büyük bölümü az sayıdaki özel sektör ihracatçı firmaları 
tarafından Izmir’den yapılmaktadır. Ihraç gelirleri içinde önemli yeri olan ürün-
ler arasında ise kekik, çam fıstığı, defneyaprağı, mantarlar, keçiboynuzu, tarçın, 
kimyon, ardıç, kişniş vb. yer almaktadır (Şafak ve Okan, 2004; Yıldırım, 2012). Ye-
rel halkın geçimine katkı değeri oldukça önemli olan odun dışı orman ürünü kay-
naklarının potansiyel ekonomik değerlerinin ekonomik anlamda gerçekleşen de-
ğerlerinin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü sözü edilen ürünler 
ülkemizden çoğunlukla hammadde olarak ihraç edilmektedir. Bu şekilde yapılan 
ihracat da ürünün işlendikten sonra kazandığı değerin çok altında kalmaktadır. 
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Türkiye’de ağırlıklı olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin ticareti üzerine yoğun-
laşıldığı görülmektedir. OGM (2015) verilerine bakıldığında; Türkiye’de iç ve dış 
ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitki sayısının toplamda 347 adet olduğu, bu bit-
kilerden 139 adetinin ihracatının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ihracatı yapılan önemli 
türleri; Defne yaprağı, Kekik, Adaçayı, Meyan kökü, Anason, Kişniş, Kimyon, Keçi 
boynuzu, Rezene, Çemen, Mahlep, Ihlamur, Sumak, Biberiye, Tavşan memesi, Nane, 
Geofit yumru, rizom ve soğanları olduğu belirtilmiştir. Ticareti yapılan türler içeri-
sinde 24’ünün endemik tür olup 7’si de ihraç edilmektedir. Örnek olarak adaçayı, 
kekik, çöven ve şalba’nın bazı türleri endemik olup ihraç edilmektedir. (Özhatay ve 
ark. 1997). Odun dışı orman ürünlerinin ticaretindeki toplam gelirden 

Türkiye’de ODOÜ’nin ticaretinde aracılar en önemli rolü oynamaktadır. Aracı-
lar; ürünleri üretici ya da toplayıcıdan satın alan ve aldıkları ürünleri sözü edilen 
ürünün ticaretini yapan firmalara satan kesim olarak tanımlanabilir. Ihracat yapan 
firmalar da ya ham halde ya da işlenmiş veya yarı işlenmiş şekilde bu ürünleri ihraç 
etmektedir. Birçok çalışma; odun dışı orman ürünleri ticaretindeki toplam gelir-
den Orman Genel Müdürlüğü’nün %3 oranında, orman köylülerinin %30 oranın-
da, aracı ve ihracatçıların ise %67 oranında pay aldığını öne sürmektedir (OAIB, 
2011). Dolayısıyla ODOÜ’nin ticaretinden elde edilen gelirin adaletli şekilde dağıl-
madığı söylenebilir. Göksu ve Adanacıoğlu (2018) yaptıkları çalışmada Türkiye’de 
ODOÜ’nin satışında üretici tarafından hammadde olarak satıldığını ancak ülke 
içinde yeterli dağıtım kanallarının oluşturulmaması nedeniyle sistemin sorunlar 
oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin pa-
zarlama kanallarını doğrudan tüketiciler, toptancılar/aracılar ve kooperatifler ola-
rak belirlemiştir. Bu sistemin nasıl çalıştığı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Odun dışı orman ürünlerinin pazarlama kanalları (Göksu ve Adanacıoğlu, 2018)

Göksu ve Adanacıoğlu (2018) süreci “ODOÜ çeşitli kanallardan geçerek yurt 
içi tüketime veya ihracata gitmektedir. Bu bitkilerin önemli kısmı, üretici/topla-
yıcılar tarafından kendi ihtiyaçları için tüketilmekte, ihracat için yeterli kalitede 
olmayanlar iç tüketime doğrudan veya toptancı/aracılar-perakendeci zinciri ile 
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tüketicilere ulaşmaktadır. Ihracatçılara yapılan satışlar ise toptancı/aracılar ve 
kooperatif aracılığı ile gerçekleştirilmektedir” şeklinde açıklamaktadır.

Türkiye’de toplanan ODOÜ’nin büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. Bunun 
yanında ülke içerisinde yapılan satışlardan da hem OGM hem de orman köylü-
sü önemli bir gelir elde etmektedir. OGM (2017) verilerine bakıldığında Tablo 
1’deki rakamlar göze çarpmaktadır. 2011 ve öncesine ilişkin üretim verileri ol-
masına karşın toplam satış gelirleri ve buradan orman köylüsünün elde ettiği 
gelir bulunamadığından tabloda yer verilmemiştir. 

Tablo 1. ODOÜ üretimi ve satışı

Yıllar Üretim Miktarı 
(Ton)

OGM Satış Geliri 
(TL)

Orman Köylüsü Satış Geliri 
(TL)

2012 159.436 3.442.442 112.431.000
2013 165.729 5.635.359 122.070.000
2014 186.599 6.741.348 158.710.000
2015 349.403 8.615.033 197.930.000
2016 429.015 7.470.402 220.740.000
2017 585.443 7.727.571 250.000.000

Kaynak: OGM, 2017.

Tablo 1’de görüleceği üzere 2012-2017 döneminde OGM’nin tahsisli satış ve 
ihaleli satış yöntemleriyle yapmış olduğu satışlardan elde ettiği gelir altı yıllık 
dönemde iki katına çıkmış ve 2017 yılında 7,8 milyon TL’lik bir gelir oluşmuş-
tur. Tabi burada mevcut potansiyelin yanında yapılan üretimin düşük olduğunu 
ve ağırlıklı olarak orman köylülerine satış yapıldığı için de birim fiyatların oldukça 
düşük olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. OGM’nin ODOÜ satışında temel ama-
cının orman köylülerine gelir sağlamak olduğu düşünüldüğünde bu yolla orman 
köylülerinin önemli bir gelir elde ettikleri görülmektedir. 2012 yılında toplam 112 
milyon TL gelir elde eden orman köylüleri 2017 yılında 250 milyon TL’yi bulan 
bir gelire ulaşmış görülmektedir. OGM (2017)’ye dayanarak yapılan üretimin ya da 
toplama işlemlerinin köylüler tarafından talep doğrultusunda yapıldığı ve dolayı-
sıyla stok oluşmadığı da anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile üretilen ya da toplanan 
tüm ürünlerin piyasada satıldığı anlaşılmaktadır. Aslında bu tablo ormancılığın ve 
orman ürünlerinin doğru yönetilmesi durumunda ilgili kesime ne kadar önemli bir 
ekonomik refah kazandırabileceğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
ODOÜ ülke içindeki gelir dağılımda da bir katkı sağlayıp özellikle en alt gelir gru-
bunda olduğu bilinen orman köylüleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

ODOÜ’nin ticaretinde ülke içindeki Pazar kadar yurtdışındaki pazarlar da bü-
yük önem taşımaktadır. Çünkü üretilen ürünün ülke ekonomisine esas katkısı bu 
ürünlerin ihraç edilmesi kadar benzer ürünlerin daha az miktarlarda ithal edil-
mesidir. Bu durumun açıklanabilmesi amacıyla TÜIK (2018) verilerine dayanıla-
rak Türkiye’nin ODOÜ ihracatına ve ithalatına ilişkin tablo ve grafikler oluşturul-
muş ve bunlar tek şekilde gösterilmiştir. Şekil 3’de Türkiye’nin 2000-2017 yılları 
arası ODOÜ ihracat miktarları görülmektedir. 
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Şekil 3 Türkiye’nin 2000-2017 yılları arasında ODOÜ ihracatı miktarı

Görüleceği üzere Türkiye’nin ODOÜ ihracat miktarı 11 bin ton seviyelerinden 
100 bin ton seviyelerine ulaşmıştır. Bu artışın olumlu tarafı ekonomik olarak önem-
li bir grdi sağlaması olarak değerlendirilirken olumsuz tarafı ise hammadde olarak 
ağırlıklı ihracatın yapılıyor olmasıdır. Bu da ekonomik anlamda önemli düzeyde 
bir girdiden yararlanmamak anlamı taşımaktadır. Ihracat ile ilgili olarak miktar ka-
dar elde edilen gelir tutarı da önemlidir. Şekil 4’de Türkiye’nin ODOÜ ihracatından 
2000-2017 yılları arasında elde ettiği gelir USD doları cinsinden verilmiştir.

 
Şekil 4 Türkiye’nin 2000-2017 yılları arasında ODOÜ ihracatı tutarı

Şekil 4’de görüldüğü üzere ODOÜ’nin ihracat tutarı da 28 milyon USD seviye-
lerinden 400 milyon USD seviyelerine artmıştır. Burada bir diğer önemli konu ise 
birim kg başına ihraç edilen ürünlerden ortalama 4,1 USD alınmasıdır. Bu rakam 
ülke koşullarında orman köylüsünün aracılara, tüccarlara ya da diğer kesimlere 
sattığı birim fiyatın çok üstünde çıkmaktadır. ODOÜ’nin ihracatının artış göster-
mesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ekonomik iyileşme 
aynı zamanda toplayıcı/üretici olan orman köylülerine de yeni bir gelir ve eko-
nomik anlamda umut yaratmaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere yine de 
en önemli sorun orman köylüsünün bu gelirden yeterince yararlanamamasıdır.

Türkiye’nin ODOÜ olarak yapmış olduğu ihracata karşılık ithalat miktarı da 
her geçen yıl artmaktadır. TÜIK (2018) verilerine göre 2000 yılında 6,7 ton olan 
ithalatı 2017 yılında 85 bin tonu geçmiştir. (Şekil 5).
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Şekil 5. Türkiye’nin 2000-2017 yılları arasında ODOÜ ithalat miktarı

Türkiye’nin ODOÜ ithalatı miktarı Şekil 5’de görüleceği üzere 2000-2006 
yılları arasında 10 bin tonun altında kalan ithalatı 2007 yılı ile birlikte hızlı bir 
artışa geçmiştir. Ithalattaki bu artışın ekonomik olarak nasıl değiştiğine bakıla-
cak olursa 8 milyon USD dolar seviyelerinden 224 milyon USD dolar seviyelerine 
gelmiştir (Şekil 6).

 
Şekil 6. Türkiye’nin 2000-2017 yılları arasında ODOÜ ithalat tutarı

Görüleceği üzere ithalat miktarı ile birlikte ithalat tutarı da hızlı bir artış gös-
termiştir. Bu durumda aslında dikkati çeken konu miktarlardan çok ihracat ile 
ithalat arasındaki dengenin ne yönde olduğudur. Şekil 7’de Türkiye’nin ODOÜ dış 
ticaret dengesinin nasıl bir yol izlediği görülmektedir.
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Şekil 7. Türkiye’nin 2000-2017 yılları arasında tutar yönünden ODOÜ dış ticaret 
karşılaştırması

Şekil 7’de görüleceği üzere Türkiye’nin ihracat tutarı ithalat tutarından ol-
dukça yüksek çıkmaktadır. Bu durumda daha önce birçok yayında bahsedilen 
Türkiye’nin ODOÜ konusunda ihracatçı bir ülke olduğu gerçeği açıklıkla görül-
mektedir. Tabi ticaret dediğimiz zaman sadece ithalat ve ihracat anlaşılmamak-
tadır. Ticareti, bir ürünün çeşitli şekillerde bir bedelle el değiştirmesi olarak ele 
aldığımızda, ülke içerisinde de bu ürünlerin tüketimi veya satışı da gündeme gel-
mektedir. Ancak ülke içerisinde satış veya tüketim konusunda yeterli veri bulun-
mamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de ürünün kaynak yönetimini 
elinde bulunduran OGM’nin kayıt sisteminin detaylı bir yapıda olmamasından 
kaynaklandığı söylenebilir. Yine de OGM tarafından tutulan istatistikler yardı-
mıyla üretim ve satış tablolarından elde edilen gelirden orman köylülerine ne 
ölçüde ekonomik destek sağlandığı yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir.

Bu konuda örnek olarak defne, kekik ve adaçayı türlerinden 2013’te toplam 
17 bin 378 ton üretim yapıldığı ve bu üretimlerden orman köylüsü toplam 16 
milyon 931 bin TL’lik ek kazanç sağlandığı hesaplanmıştır (OGM, 2014). Yine 
OGM (2014) envanter rakamlarına göre Türkiye, 244 bin 482 hektar kekik ala-
nından 21 bin 799 ton kekik üretimi, 14 bin 795 hektar adaçayı alanından 5 bin 
534 ton adaçayı üretimi, 114 bin 711 hektar defne alanından ise 284 bin 493 
ton defne üretimi potansiyeline sahiptir. Bu yüksek potansiyelin daha önce de 
belirtildiği gibi; özellikle sözü edilen ürünleri işleyip piyasaya sunmaya yönelik 
endüstri dallarının gelişmemiş ya da çok kısıtlı olmasından dolayı değerlendiri-
lemediği anlaşılmaktadır. Odun dışı orman ürünlerine yönelik son yıllardaki ilgi 
artışı beraberinde bu ürünün ticaretinin artmasına yol açarken ticareti ile ilgilen 
firma sayısında da bir artışa neden olmuştur (OGM, 2014). Bu olumlu gelişme ile 
birlikte ODOÜ’nin ormancılık sektörüne olduğu kadar diğer bağlantılı sektörlere 
de önemli katkılar sağladığı veya ileride sağlayacağı düşünülmektedir. Bu açıdan 
ODOÜ’ne yönelik bilimsel çalışmaların artırılması büyük önem taşımaktadır.  
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3.SONUÇ
Kültür türleri ve genleri ile oynanmış ürünlerin olumsuzluklarının, insanlar 

üzerinde yarattığı izlenim ve etkiler insanların doğal ürünlere yönelimini artır-
mıştır. Diğer taraftan artan çevresel sorunlar ve bu sorunlar neticesinde ortaya 
çıkan çeşitli sağlık sorunları da sağlık sektöründe de doğal ürünlerin önemini ar-
tırıcı etki yapmıştır. Günümüzde birçok medya organında doğal ürünler ön plan 
çıkmakta ve bunların başında da odun dışı orman ürünlerinin geldiğini söylemek 
yerinde olacaktır. Toplumdaki bu değişim ve talep artışı odun dışı orman ürün-
lerini günümüz ormancılık etkinlikleri içerisinde önemi her geçen gün artan bir 
konu haline getirmiştir. Dolayısıyla doğal ürünlere olan yönelik ilginin artması 
başta sağlık ve gıda olmak üzere ormandan elde edilen ODOÜ’lerini çeşitli sek-
törler tarafından kullanımını da artırmıştır. 

Dünyada ODOÜ’ne yönelik yapılan çalışmaların merkezinde elde edilen ürün-
lerin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin planlı ve programlı olmasının 
gerekliliği ve bu durumun sürdürülebilir olması yönünde çalışmalar artmakta-
dır. Özellikle Avrupa ülkelerinde ODOÜ’ne yönelik yapılan çalışmalarda temel 
politika olarak sözü edilen ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesine 
ilişkin çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken çeşitli kısıtlar 
da ortaya konmaktadır. Örneğin nadir ya da endemik türlerin toplanmasından 
ticaretine kadar olan süreçte birçok kısıtlayıcı önlem alındığı, ormancılık strateji-
lerine ve işletme planlarına yansıtıldığı bilinmektedir. Tabi burada önemli konu-
ların başında öncelikle ODOÜ’ne yönelik envanter çalışmalarının tamamlanması, 
sonrasında yararlanma koşullarının belirlenmesi, toplayıcı kesimin haklarının 
korunması ve yararlanmalarına ilişkin yasal sistemin oluşturulması, yönetim ve 
işletme planlarının hazırlanması, katılımcılık prensiplerinin oluşturulması ve 
sonuç olarak ürünlerin pazara sunulması sistemi izlenmektedir. Oluşturulacak 
bu zincirin izlenmesi ve denetlenmesi de sürdürülebilirliğin sağlanmasında son 
aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda belirtilenler ışığında ODOÜ üretim politikalarının geliştirilmesine 
yönelik öneriler aşağıda sıralanmıştır;

ODOÜ üretiminin geliştirilmesinde öncelikle orman köylü ilişkilerinin geliş-
tirilmesi gerekmektedir. Sözü edilen ilişkilerin geliştirilmesinde öncelikli görev 
ormancılık örgütüne düşmektedir. Çünkü burada kaynağa yönelik tüm yetki ve 
sorumluluk ormancılık örgütündedir. Ancak bir örgütün birçok sektöre girdi sağ-
layan bir sistemi tek başına yönetmesi ve desteklemesi mümkün görülmemek-
tedir. Dolayısıyla özellikle yerelde üretim satış süreci sistemi işletebilmek için 
çeşitli sektörlerden kişilerin yer aldığı bir yönetim sistemi kurulabilir. Böylece 
ürün bazında nasıl bir değerlendirme yapılacağı ve hammadde yerine ürün tica-
reti desteklenmiş olacaktır. 

Öncelikle orman köylüleri olmak üzere tüm yöre halkının ODOÜ konusunda 
bilgilendirilmesi çalışmalarına hız verilmelidir. Bu noktada ürünlerin toplan-
ması, toplama zamanı ve şekli ile diğer konularda bilimsel yaklaşımları ortaya 
koyabilecek bir ekip oluşturulması gerekmektedir. Çünkü salt orman mühendis-
lerinin içinde olması günümüzde ODOÜ konusunda alınan eğitimle mümkün gö-
rülmemektedir. Bu yüzden bilgilendirme ve halkla ilişkiler süreçleri başlangıçta 
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doğru planlanmalıdır. Halkın bilgilendirilmesi aşamasında yukarıda da değinildi-
ği üzere bilimsel araştırmalarla üretilmiş bilgilerden olduğu kadar yöre insanının 
sahip olduğu geleneksel bilgiden de yararlanılmalı ve birlikte değerlendirilme-
lidir. Yine sürecin işletilmesinde ya da yürütülmesinde gerek yerel gerekse de 
ulusal medya desteği sağlanmalıdır. Böylece konunun öneminin anlaşılması daha 
etkili hale getirilebilecektir.

Ülkemizde ormancılığın kalkındırma konusundaki öncelikli konusu geçmiş-
ten günümüze orman köylüleri olmuştur. ODOÜ’nin son tüketiciye ulaştırılma-
sında orman köylüsünün desteklenmesi, istihdam, gelir ve refah açısından önem 
taşımaktadır. Bu anlamda çeşitli düzenlemeler de ihtiyaç duyulmaktadır. Orman 
köylülerinin yararlanma hakları ile ilgili düzenlemelere ODOÜ’lerinden yarar-
lanma konusunun daha detaylı bir şeklide yer alması gerekmektedir. Yukarıda 
belirtilen orman halk ilişkileri, bilgilendirme ve diğer düzenlemeleri de içeren 
yeni oluşturulacak sistemde orman köylerinin de temsilcilerinin olması ya da 
kalkınma kooperatifleri aracılığıyla orman köylülerine yeni gelir kaynakları ya-
ratılmasını destekleyecek önlemler bu anlamda yasal bir altyapıyla desteklenmiş 
olacaktır. Buna örnek olarak orman köylüsünün ürettiği ya da topladığı ürünü 
aynı odun üretiminde olduğu gibi ormancılık örgütü aracılığı ile piyasaya ulaş-
tırması yönünde düzenlemelere yer verilebilir. Bilindiği üzere ülkemizde odun 
üretiminde dikili satış yaygınlaşmıştır. Bu anlamda orman köylüleri belirli bir ge-
lir kaynağından yoksun durumdadır. Yapılacak düzenleme ile orman köylülerinin 
odun dışı orman ürünlerinden daha fazla yararlanmasının önü açılabilecektir.

Sonuç olarak bakıldığında üretimi bir süreç olarak değerlendirdiğimizde; top-
lanan türlerin bilinmesinden, türlerin endemikliği, vejetasyon dönemi, varlığı, top-
lumun beklentileri, ticari önemi ve sürdürülebilirliği gibi birçok konunun beraber 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmada konu, sosyo-ekonomik boyutu ile ele 
alınmış ve geliştirilen öneriler de bu yönde olmuştur. Ancak teknik yönden yapıla-
cak değerlendirmeler ya da araştırmalar konunun öneminin toplum ve ormancılık 
örgütü açısından anlaşılmasında tamamlayıcı rol oynayacaktır. Bu açıdan gelecek-
te yapılacak çalışmalarda ODOÜ’lerinin endüstriyel anlamda değerlendirilmesin-
de yeni yolların aranması ülkemizin sözü edilen ürünlerden ekonomik anlamda 
yararlanmada elini güçlendirecek aynı zamanda da yerelde ya da kırsalda yeni iş 
imkanları ile birlikte kalkınmayı artırıcı bir güç haline gelecektir. 
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KIRKLARELİ İLİ TARIMSAL BİYOKÜTLE 
POTANSİYELİ VE ENERJİ EŞDEĞERİ

Ulaş AY,  Mehmet Fırat BARAN

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun sürekli artması ve teknolojinin ilerlemesiyle sürekli art-

makta olan enerji ihtiyacı, fiyatı gün geçtikçe yükselmekte olan ve tükenebilir 
bir kaynak olan petrolün yanı sıra farklı enerji kaynakları arayışını tetiklemiştir. 
Bu esnada çevresel kirlenmenin giderek artmasıyla çevresel kaygılar da ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Bu etmenler de bilim insanlarını çevreye olumsuz etkileri 
minimum olan yenilenebilir enerji kaynakları arayışına itmiştir [5].

Enerji tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi ve bireylerin ra-
hat yaşam sürmeleri için vazgeçilmezidir. Gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte 
enerji tüketimindeki artış, enerjiyi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir 
problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Türkiye’nin enerji konusunda birçok prob-
lemi olmasına rağmen, öne çıkan en önemli sorun dışa bağımlılıktır. Türkiye, enerji 
konusunda gittikçe artan ve önem arz eden bir taleple karşı karşıyadır [6].

Biyokütle biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kitlesidir. Ana bile-
şenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal 
maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyo-
kütle enerjisi olarak tanımlanır. Biyokütle, 100 yıllık periyottan daha kısa sürede 
yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi 
ve orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler olarak ta ta-
nımlanmaktadır [1]. 

Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerde güneş enerjisinin fotosentez yoluyla doğru-
dan kimyasal enerjiye dönüştürülerek depolanması sonucu oluşmaktadır. Güneş 
enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmış enerjiye dönüşümü, insan yaşamı 
için esastır. Yenilenebilir enerji yaratan fotosentez, canlı organizmaların fotosen-
tez sonucu oluşması ve bütün yaşamın güneş enerjisinin depo edildiği oksijene 
bağlı olması açısından önemlidir [7]. 

Bu çalışmada, hem ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması hem de 
çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerinin belirlenmesi 
amacına yönelik olarak Kırklareli ilinin tarımsal biyokütle potansiyeli ve enerji 
karşılığı belirlenerek, Kırklareli ilinde enerji üretimine biyokütle enerjisinin de 
katkı sağlayabileceğinin ve sağlanabilecek katkı miktarının tespitine çalışılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Kırklareli, Türkiye’ nin Avrupa Kıtasında bulunan Trakya Bölgesinde yer alır. 

41°44 - 42°00 kuzey enlemleri ile, 26°53 - 41°44 doğu boylamları arasında kalır. 
6.555 km2 toprak büyüklüğüne sahiptir. Kuzeyden 159 km. sınır uzunluğu ile Bul-
garistan, doğudan 58 km. kıyı uzunluğu ile Karadeniz, batıdan Edirne, güneydoğu-
dan Istanbul, güneyden ise Tekirdağ illeri ile çevrilidir [2]. Il, Merkez ilçe, Babaeski, 

CHAPTER 
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Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere 8 il-
çeden oluşmaktadır (Şekil 1.)

Şekil 1. Çalışma alanının konumu

Bu çalışmada, Kırklareli ilinin tarımsal biyokütle potansiyelinin belirleme-
sinde, Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il Müdürlüğü’ nün 2012-2016 yılla-
rı arasındaki beş yıllık bitkisel üretim istatistiklerinden (IVA), Türkiye ve TÜIK 
IBBS2 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesinin kuru biyokütle enerji (TEP) 
miktarının tespitinde, TÜIK verilerinden yararlanılmıştır. Tarımsal biyokütle 
kaynakları, tarla bitkileri, sebzeler, meyveler ve yem bitkileri olmak üzere dört 
grup olarak değerlendirilmiştir. Ürün gruplarına ait üretim alanı miktarları belir-
lenerek, bu alanlar üzerinden yıllık ortalama kuru biyokütle miktarları hesaplan-
mıştır. Kuru biyokütle miktarları, bitkisel üretim alanları üzerinden hesaplandığı 
için birim alandan elde edilen artık/atıkların tamamı dikkate alınmıştır [8].

Orta verimli, bir hektarlık alandan, yılda 80-100 ton yaş ve 25-30 ton kuru bi-
yokütle elde edilmektedir [4]. Bu bağlamda bir hektarlık alandan ortalama 27.5 
ton kuru biyokütle elde edildiği varsayılmıştır [8]. Genel olarak kuru biyokütlenin 
ısıl değeri 3800-4300 kcal kg-1 arasında değişmektedir [9]. Her bir ürün grubu 
için ortalama kuru biyokütle ısıl değer hesabında Eşitlik 2’den yararlanılmıştır.

Hesaplamalarda tarımsal biyokütlenin enerji eşdeğerinin belirlenmesinde, 
1 kcal = 1.10-7 TEP (ton eşdeğer petrol) ve 1 TEP = 11.63 MW denkliklerinden 
yararlanılmıştır [3]. Buna göre bir yılda üretilebilecek ortalama kuru biyokütle 
miktarı, ortalama kuru biyokütle ısıl değeri ve ortalama kuru biyokütle enerji 
değerinin belirlenmesinde sırasıyla, Eşitlik 1, Eşitlik 2 ve Eşitlik 3 kullanılmıştır.

Hesaplamalarda izlenen yol;

        (1)
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   (2)
OBED = OBID * 1*10-7              (3)

OKBM	 	 :	Ortalama	kuru	biyokütle	miktarı,	ton
OBID	 	 :	Ortalama	kuru	biyokütle	ısıl	değeri,	kcal	kg-1

OBED	 	 :	Ortalama	kuru	biyokütle	enerji	değeri,	TEP
A	 	 :	Alan,	ha

3. BULGULAR
Kırklareli ili, ilçeler bazında bitkisel üretim alanı miktarları ile Kırklareli ili, il 

geneli toplam ekili alan, nadas alanı ve yem bitkileri ekili alan miktarları Tablo 
1 ve Tablo 2’ de verilmiştir. Tablo 1’e göre, en fazla tarım alanı Lüleburgaz ilçe-
sinde, en az tarım alanı ise Demirköy ilçesindedir. Ekili alanlarda Demirköy ilçe-
sinde % 40, Pınarhisar ilçesinde % 21, Merkez ilçede % 9’luk bir azalış olurken, 
diğer ilçelerde beş yıllık süreçte çok fazla değişiklik olmamıştır.

Tablo 1. Kırklareli ili, ilçeler bazında bitkisel üretim alanı miktarları, ha.
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2012 49.744 275 8.810 79.234 53.845 8.497 23.502 21.103

2013 50.134 207 6.646 78.314 50.268 8.284 23.647 20.642

2014 49.238 175 7.885 77.764 45.858 8.384 20.782 20.642

2015 48.701 169 7.778 79.008 45.580 8.414 23.588 20.128

2016 49.482 164 8.378 79.321 49.078 8.274 18.568 20.174

Tablo 2’ de verilen ekili alanlara göre, toplam nadas alanı % 85 azalırken, top-
lam yem bitkileri alanı % 31 artmış ancak toplam ekili alan miktarında % 5’ lik 
bir azalma gerçekleşmiştir.

Tablo 2. Kırklareli ili toplam ekili alan, nadas alanı ve yem bitkileri alanı miktarları, ha.

Yıllar Toplam Ekili 
Alan

Toplam Nadas 
Alanı

Yem Bitkileri 
Alanı

Genel 
Toplam

2012 245.010 10.869 8.119 263.998

2013 238.142 3.712 9.626 251.480

2014 230.728 2.203 12.767 245.698

2015 233.366 1.720 11.543 246.629

2016 233.439 1.682 11.724 246.845

Kırklareli ili, ilçeler bazında elde edilen ortalama kuru biyokütle miktarları 
Tablo 3’ te, Kırklareli ili, il geneli toplam ekili alan, nadas alanı ve yem bitkileri 
ekili alanlardan elde edilen ortalama kuru biyokütle miktarları Tablo 4’ te veril-
miştir. Tablo 3’ te verilen ilçelerdeki ekili alanlara göre, ortalama kuru biyokütle 
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miktarının en fazla 2016 yılında Lüleburgaz ilçesinde 2.181.328 ton, en düşük ise 
2016 yılında Demirköy ilçesinde 4.510 ton olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3. Kırklareli ili, ilçeler bazında elde edilen ortalama kuru biyokütle miktarları, ton
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2012 1.367.960 7.563 242.275 2.178.935 1.480.738 233.668 646.305 580.333

2013 1.378.685 5.693 182.765 2.153.635 1.382.370 227.810 650.293 567.655

2014 1.354.045 4.813 216.838 2.138.510 1.261.095 230.560 571.505 567.655

2015 1.339.278 4.648 213.895 2.172.720 1.253.450 231.385 648.670 553.520

2016 1.360.755 4.510 230.395 2.181.328 1.349.645 227.535 510.620 554.785

Tablo 4’ te Il genelinde ortalama kuru biyokütle miktarının yaklaşık 6.5 mil-
yon ton olduğu, nadas alanlarının ve yem bitkileri alanlarının dâhil edilmesiy-
le ortalama kuru biyokütle miktarının yaklaşık 6.9 milyon tona ulaşacağı tespit 
edilmiştir.

Tablo 4. Kırklareli ili toplam ekili alan, nadas alanı ve yem bitkileri alanlarından elde edilen 
ortalama kuru biyokütle miktarları, ton

Yıllar Toplam Ekili 
Alan

Toplam Nadas 
Alanı* Yem Bitkileri Alanı Genel Toplam

2012 6.737.775 298.898 223.273 7.259.946

2013 6.548.905 102.080 264.715 6.915.700

2014 6.345.020 60.583 351.093 6.756.696

2015 6.417.565 47.300 317.433 6.782.298

2016 6.419.573 46.255 322.410 6.788.238

* Değerlendirilmesi durumunda elde edilebilecek kuru biyokütle miktarıdır.

Ilçelerden elde edilen ortalama kuru biyokütlenin enerji eşdeğerleri Tablo 
5’ te, Kırklareli ili, il geneli toplam ekili alan, nadas alanı ve yem bitkileri ekili 
alanlardan elde edilen ortalama kuru biyokütlenin enerji eşdeğerleri Tablo 6’ da 
verilmiştir. Enerji potansiyelinin her bir ilçe için beş yıllık değişimi Şekil 2’ de 
gösterilmiştir. Ortalama kuru biyokütle miktarlarının 5 yıllık enerji eşdeğeri or-
talamalarına bakıldığında; en yüksek değerin Lüleburgaz ilçesinde 876.835 TEP 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). Lüleburgaz ilçesini, 550.858 TEP ile Babaeski 
ilçesi, 544.911 TEP ile Merkez ilçe izlemiştir. Ekili alan bakımından Kırklareli ili 
kuru biyokütle enerji değerinin yıllık ortalama 2 milyon 630 bin TEP olduğu sap-
tanmıştır. Bu alanlara nadas ve yem bitkileri alanlarının dâhil edilmesiyle yıllık 
ortalama 2 milyon 795 bin TEP değerine ulaşılmıştır.
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Tablo 5. Kırklareli ili, ilçeler bazında OKBM* enerji eşdeğerleri, TEP
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2012 554.023 3.063 98.121 882.468 599.698 94.635 261.753 235.034
2013 558.367 2.305 74.019 872.222 559.859 92.263 263.368 229.900
2014 548.388 1.949 87.819 866.096 510.743 93.376 231.459 229.900
2015 542.407 1.882 86.627 879.951 507.647 93.710 262.711 224.175
2016 551.105 1.826 93.309 883.437 546.606 92.151 206.801 224.687

Ortalama 550.858 2.205 87.979 876.835 544.911 93.227 245.218 228.739
*Ortalama kuru biyokütle miktarı

Tablo 6. Kırklareli ili toplam ekili alan, nadas alanı ve yem bitkileri alanlarından elde 
edilen OKBM* enerji eşdeğerleri, TEP

Yıllar Toplam Ekili Alan Toplam Nadas Alanı Yem Bitkileri Alanı Genel Toplam
2012 2.728.798 121.053 90.425 2.940.278
2013 2.652.306 41.342 107.209 2.800.858
2014 2.569.733 24.536 142.192 2.736.461
2015 2.599.113 19.156 128.560 2.746.830
2016 2.599.927 18.733 130.576 2.749.236

Ortalama 2.629.975 44.964 119.792 2.794.733

*Ortalama kuru biyokütle miktarı

Şekil 2. Kırklareli ilinde biyokütle kaynaklarına göre elde edilen ortalama biyokütle 
enerji potansiyelinin yıllara göre değişimi

Biyokütle kaynaklarına göre (Tablo 7), en yüksek kuru biyokütle miktarı ve 
buna bağlı olarak en yüksek enerji miktarı Demirköy ilçesi hariç, diğer ilçelerde 
tarla ürünleri grubundan elde edilmiştir. Sebze ve meyvelerden elde edilen top-
lam kuru biyokütle miktarları veya enerji eşdeğerleri ise birbirlerine yakın bu-
lunmuştur. Tarla bitkileri grubunda en yüksek enerji eşdeğerinin Lüleburgaz il-
çesinde, sebze grubunda Babaeski ilçesinde, meyve grubunda Merkez ilçede elde 
edildiği belirlenmiştir. En düşük ortalama kuru biyokütle miktarı ve enerji eşde-
ğerleri; tarla bitkileri ve meyveler grubunda Demirköy ilçesinde, sebzeler gru-
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bunda ise Kofçaz ilçesinde elde edilmiştir. Il genelinde tarla bitkileri, yem bitkile-
ri, sebzeler ve meyveler için ortalama kuru biyokütle enerji miktarları sırasıyla; 
2.580.036 TEP, 119.792 TEP, 25.452 TEP ve 24.525 TEP olarak hesaplanmıştır. 
Kırklareli ilinde elde edilen kuru biyokütle enerji değerinin büyük çoğunluğu tar-
la ürünlerinden gelmektedir. Beş yılın ortalamasına göre, kuru biyokütleden elde 
edilen toplam enerji miktarının % 94’ ünü tarla ürünleri oluşturmaktadır. Geriye 
kalan enerji miktarının, % 4’ünü yem bitkileri, % 1’ ini sebzeler ve % 1’ ini ise 
meyveler oluşturmaktadır. Tarımsal ürün gruplarının biyokütle enerji potansi-
yellerinin 2012-2016 yılları arasındaki değişimi Şekil 3’te gösterilmiştir.

Tablo 7. Biyokütle kaynaklarına bağlı olarak 2012-2016 yılları arasındaki 5 yıllık ekili 
alan ortalamasına ait kuru biyokütle miktarı ve enerji eşdeğerleri 

Babaeski 48.533 1.334.658 540.536 665 18.288 7.407 263 7.233 2.929

Demirköy 56 1.540 624 62 1.705 691 81 2.228 902

Kofçaz 7.718 212.245 85.959 25 688 279 157 4.318 1.749

Lüleburgaz 78.043 2.146.183 869.204 299 8.223 3.330 386 10.615 4.299

Merkez 47.424 1.304.160 528.185 607 16.693 6.761 895 24.613 9.968

Pehlivanköy 8.242 226.655 91.795 26 715 290 102 2.805 1.136

Pınarhisar 21.465 590.288 239.067 433 11.908 4.823 120 3.300 1.337

Vize 20.172 554.730 224.666 168 4.620 1.871 198 5.445 2.205

Toplam 231.653 6.370.458 2.580.036 2.285 62.838 25.452 2.202 60.555 24.525

Tarla Bitkileri Sebze Meyve

İlçeler
Alan (ha) Alan (ha) Alan (ha)

Kuru 
Biyokütle 

Miktarı (ton)
Enerji Değeri 

(TEP)

Kuru 
Biyokütle 

Miktarı (ton)
Enerji Değeri 

(TEP)

Kuru 
Biyokütle 

Miktarı (ton)
Enerji Değeri 

(TEP)

Şekil 3. Tarımsal ürün gruplarının ortalama biyokütle enerji potansiyellerinin yıllara 
göre değişimi
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Enerji politikalarının amacı kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz enerji elde et-

mek olmalıdır. Bu çerçevede, tüketime sunulan enerjinin verimli kullanılmasının 
yanı sıra kaynak çeşitliliğinin de arttırılması enerji politikaları açısından önem-
lidir. Günümüzde yeni enerji kaynakları bulma çalışmaları giderek artmaktadır. 
Araştırmalar yeni, ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynaklarını keşfetmeye 
odaklanmış olup, yenilenebilir enerji kaynaklarının her geçen gün giderek yay-
gınlaşmasını sağlamaktadır. Bu enerji kaynaklarından birisi odunu, yağlı tohum 
ve karbonhidrat bitkilerini, biyo bozulabilir atıkları, tarımsal, endüstriyel ve şe-
hirsel artıkları içeren biyokütledir. Bu kaynaklardaki biyokütle enerjisi enerji 
teknolojisinde kullanılabilmek üzere ve alışılagelmiş yakıtlara alternatif olarak 
katı, sıvı ve gaz yakıtlara çeşitli termo kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle dö-
nüştürülebilmektedir [7].

Kırklareli ilinde tarımsal kaynaklardan elde edilebilecek yıllık biyokütle ener-
ji potansiyeli 2 milyon 630 bin TEP veya 30.587 MW’ a denk gelmektedir. Tarla 
bitkileri, sebze ve meyveliklerden elde edilen bu potansiyelin % 33’ ü Lüleburgaz 
ilçesinde, % 21’ i Babaeski ilçesinde, % 21’ i Merkez ilçesinde, geri kalan % 25’ i 
diğer 5 ilçeden elde edilmektedir. Ayrıca yem bitkileri alanından elde edilebile-
cek biyokütle enerji potansiyeli il bazında 1393 MW’ tır. Kırklareli ili biyokütle 
enerji potansiyeli, Türkiye’nin % 1.2’ si, TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) böl-
gesinin % 27’ sini oluşturmaktadır. Ancak bu kaynaklardan yararlanabilmek için 
ilimizde yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ilimiz işletmelerinin 
küçük aile işletmesi olması sebebiyle tarımsal atıklar dağınık halde bulunmakta 
ve enerjiye dönüştürülebilecek yatırımın da olmaması sebebiyle değerlendiril-
meden kalmaktadır.  

Nüfus artışı ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak artan enerji gereksinimi, ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur. Türkiye enerji ithal eden 
bir ülkedir ve enerji gereksiniminin % 78’ ini ithalat ile karşılamaktadır [10].

Ülkemizin enerji konusundaki açığı ve dışa bağımlılığı göz önüne alındığında, 
biyokütle, hem artan enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanması hem de dışa ba-
ğımlılık gerektirmediği için çok önemli bir potansiyel enerji kaynağı olması açısın-
dan önemlidir. Bu enerji kaynağının kullanımında modern yöntemler tercih edile-
rek enerjiye dönüşümünün sağlanması için ülke olarak yatırım çalışmalarının hız-
landırılması, ülke genelinde biyokütle potansiyelinin belirlenmesi ve biyokütleyi 
biyoenerjiye dönüştürecek tesislerin nakliye vb. maliyetlerinin optimum düzeyde 
olacağı şekilde uygun yerlere planlanarak bir an önce biyokütle enerji kaynağının 
kullanılabilir hale gelmesi Ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.    
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ADIYAMAN İLİ TOPRAK YAPISI VE 
TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU

Ahmet ÇELİK, Mehmet Fırat BARAN

1. Giriş
Dünya nüfusunun hızla artması ve buna paralel olarak artan gıda tüketimi ta-

rım sektörünü, ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde stratejik bir konuma ge-
tirmiştir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik refah düzeylerinin artmasına önemli kat-
kılar sunmaktadır (Hollanda modeli). Tarım, birçok sektörün lokomotifi konu-
mundadır. On yıllardır tarım temel gıda ürünlerinin üretimi ile ilişkilendirilmiş-
tir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımın bölgenin ekonomik kalkınmasına 
katkılarını belirtmek gerekirse; tarım dışı sektörlere gıda ve hammadde sağlaya-
rak ekonomiye katkı sunması, kırsalda yaşayan halkın satın alma gücünün artı-
rılması, tarım ürünlerinin ihracatı yoluyla ülke ekonomisine döviz kazandırması, 
geniş kitlelere istihdam sağlaması gibi konular önemini ortaya koymaktadır.

Tarımsal üretimde birim alandan daha fazla nitelikli ürün elde etmek geliş-
miş modern üretim tekniklerinin temel amaçlarından biridir (Comart ve Akıncı, 
2017). Modern üretim tekniklerinin iklim dostu tarımsal uygulamalar kapsamın-
da yapılması durumunda, toprak sağlığı ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır.

Çevresel sorunların her geçen gün arttığı bir süreçte ekilebilir tarım toprak-
ları daralmaktadır. Bunlara ek olarak, aşırı ve bilinçsiz su, gübre ve ilaç kullanımı, 
yanlış sürüm teknikleri, monokültür uygulamalar arazilerin degredasyona (bo-
zunuma) uğramasına neden olmaktadır. 

Türkiye’de yaklaşık 28 milyon hektar alan işlenmekte olup, bu alanın % 
11,4’ü (3,2 milyon ha) ile ülkenin su potansiyelinin 1/4’ü GAP Bölgesi’nde yer 
almaktadır (GBKIB, 2018). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Adıyaman, 
plansız tarımsal üretim ve tarımsal etkinlikler ve ayrıca son yıllardaki tutarsız 
iklim nedeniyle olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Tarımsal üretimin devamlılığı için tarımsal üretim bileşenlerinin kalitesinin 
korunmasına yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Bunlar arasında toprak 
ayrıcalıklı konumdadır. Yine toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması önceliklidir. Adıyaman ilinin geçmişte olduğu 
üzere temel gelir kaynağı tarımsal etkinliklerdir. Adıyaman ili, gerek toprak ve su 
kaynakları ve gerekse tarımsal üretim için Türkiye’de birçok bölgeden çok daha 
yüksek potansiyele sahiptir (Büyük ve ark., 2017). 

GAP üst havzası içerisinde yer alan Adıyaman ekilebilir topraklarının yarısın-
dan fazlası Atatürk Barajı suları altında kalmıştır. Devamında yaşanan sosyo-e-
konomik problemler ve göç sonrası çiftçiler alternatif ürün deseni arayışıyla ilgili 
sorunlar yaşamışlardır. Farklı bitki desenleri denenmesine rağmen (kimyon vb.) 
farklı tarımsal üretim kültürleriyle (tohum, yeni mekanizasyon aletleri, gübre, 
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ilaç vb. koşullar) ilgili alt yapı yetersizliğinden çoğu girişimci çiftçi başarısızlıkla 
karşı karşıya kalmıştır. 

Bitkisel üretimde üretim ve verimlilik gibi iki ana unsurun tamamlayıcısı ta-
rımsal mekanizasyondur. Tarımsal mekanizasyonun; üretimi dolaylı olarak etki-
lemek suretiyle verimi artıran özelliği ilimiz çiftçilerince önceden beri bilinmek-
tedir. Tarım sektörü sadece traktör bakımından mekanize olmakla kalmamış, 
traktörden tam anlamıyla yararlanmayı mümkün kılan diğer alet ve ekipmanlar 
bakımından da mekanize olmuş durumdadır (Baran ve Akbayrak, 2013).

Tarımda makineleşmenin tarımsal verim artışına olumlu etkisi yanında, iş 
verimini yükseltmekte, ürün kaybını azaltmakta, pazarlama etkinliklerini kolay-
laştırmakta, işletmeleri modernleştirmekte ve çiftçilerin sosyo-ekonomik açıdan 
gelişmelerine de imkan sağlamaktadır. Yani ‘‘Mekanizasyon, modern tarımın 
sembolüdür’’(Kasap ve ark., 1997). Tarımda makineleşme, söz konusu modern-
leşmede büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada, Adıyaman ili’nin mevcut toprak yapısı ve çiftçilerin yoğun 
olarak kullandıkları bazı tarım aletlerinin 5 yıllık gelişim durumu irdelenmiştir.

2. Materyal ve Metot
Adıyaman, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’nin kesişme noktasında yer almakta olup, biyoçeşitlilik ve iklimsel özel-
likler yönüyle üç bölgenin benzer özelliklerini taşımaktadır. 38’11’-37’25’ kuzey 
enlemi ile 39’14-37’31’ doğu boylamı üzerinde yer alır. Rakımı 669 metredir 
(Baran ve ark., 2016) (Şekil 1). Iklimsel verileri irdelemek gerekirse, Adıyaman 
iklimi, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı; kuzeyi yazları kurak ve serin, 
kışları yağışlı ve soğuktur. Yıllık ortalama sıcaklık düzeyi 17.4oC’dir. Yıllık yağış 
ortalaması 504.7 mm ve serbest su yüzeyi buharlaşması 1500 mm’nin üzerinde-
dir (MGM, 2017). Ilde tarım alanlarının dağılımında, tarla bitkileri %77, bahçe 
bitkileri ise %22’ lik bir paya sahiptir (AITOM, 2017). Bölgenin jeolojisi Pleyisto-
sen yaşlı çamur taşları ile alüviyal V şekilli vadilerle tanımlanmaktadır (KHGM, 
1990). Ilin genel toprak yapısı %75 oranında killi-tınlıdır. Kil miktarı yüksek top-
raklar çoğunlukla karbonatlı kayaçların ayrışması sonucu oluşan kırmızı renkli 
smektit, illit ve kaolinit içeriklidir (KHGM, 1990). Bunun dışında smektit ve illitçe 
varsıl Sahra kökenli tozların katkısı da önem taşımaktadır (Kapur ve ark., 1998). 
Renkler koyu kırmızıdan koyu kahverengiye kadar değişiklik göstermekte olup, 
arada tamamen boz renkli kısımlarda vardır. Nehir ve çay kenarlarında alüvyonlu 
sahalara da rastlanmaktadır. Adıyaman topraklarının türlerine göre sıralamasın-
da kahverengi topraklar birinci sırada yer alır.

Bu çalışmada, GAP Üst Havzası’nda (Adıyaman) toprak varlıkları ve mekani-
zasyon alt yapısıyla ilgili konular belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler Türkiye Ista-
tistik Kurumundan, Adıyaman Il Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği 
Il Özel Idaresi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve benzeri kurum kuruluşlar-
dan faydalanılmış, tablolar oluşturulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır.
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Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma

3.1. Adıyaman İli Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik 
Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı’nın önünde yer alan Adıyaman Ili çev-

resinde allokton birimler ile Arap Platform Çökelleri bulunmaktadır. Adıyaman’ın 
kuzeyinde bindirme kuşağı boyunca Üst Kretase’de bölgeye yerleşmiş allokton 
(dış kaynaklı) birimler olan Koçali ve Karadut Karmaşıkları yer almaktadır. Böl-
gede aluviyal yelpazeler ve bajadalar üzerinde oluşmuş topraklar, eğimin azaldığı 
yerlerde ve çukur topoğrafyadaki alanlara Eosen-Miyosende oluşmuş yükseltiler 
üzerinden yüzey akışlarla getirilip depolanmıştır (KHGM, 1997).

Iklim, topografya ve ana materyal farklılıkları nedeni ile Adıyaman’da değişik 
toprak türleri oluşmuştur (KHGM, 1990). Bu değişik toprakların yanı sıra toprak 
örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de bulunmaktadır. 

Adıyaman’da bölgenin tamamını kapsayan toprak analizleri ilk kez 1977’ler-
de MTA tarafından toprakların endüstriyel kullanımı (tuğla, kiremit ve kireç üre-
timi için) ile ilgili arazi etüt çalışmalarıyla başlamıştır. Sonrasında Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü (KHGM, 1984) Adıyaman ili arazi varlığı ile ilgili toprak etüdü 
gerçekleştirerek, temel sınıflandırma ve arazi kullanım haritası üretmiştir. Gün-
cel toprak sınıflandırmasına uygun ilk çalışma ise Kahta, Çamgazi ve Keysun ova-
larında KHGM tarafından 1990, 1996 ve 1997 yıllarında tamamlanmıştır. 

Adıyaman Çamgazi Ovası Sulama Projesi sahasında yapılan çalışmalarda, böl-
genin arid iklim kuşağında yer alması nedeniyle arid toprakların karakteristik 
özelliklerine sahiptir. Yağışların azlığı nedeniyle iyonların yıkanması alt düzey-
dedir. Katyon değişim kapasiteleri 27.7 meq/100 g ile 62.5 meq/100 g arasında 
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değişmektedir. Drenaj bozukluğu ve taban suyu seviyesinin yüksek olması gibi 
sorunlar olmadığından topraklarda tuzluluk ve alkalilik sorunları bulunmamak-
tadır. Toprakların pH değerleri 7.0 ile 8.2 arasında, tuz içerikleri %0.043 ile 0.110 
arasında değişmektedir. Kireç içerikleri anamateryale bağlı olarak büyük deği-
şiklikler içermektedir (yüzeyde örneğin %0.3 ile %75.9 arasında). Ancak genel-
de kireç içerikleri düşüktür. Toprakların organik madde içerikleri düşük olup, 
%1.04 ile 1.85 arasında değişmektedir. Bölge topraklarında potasyum durumu 
yavaş yararlı K miktarları, değişebilir K ve potasyum bakımından indeks grup-
lar halinde incelenmiştir. Yararlı mikro element analizlerine göre, profil boyunca 
yararlı Zn 0.16 ile 0.80 ppm aralığında, yararlı Cu 0.40 ile 2.64 ppm aralığında, 
yararlı Fe değerleri 2.56 ile 12.80 aralığında ve yararlı Mn ise 0.80 ppm ile 98.00 
ppm aralığında ölçülmüştür. Saptanan yararlı fosfor içerikleri Ap horizonlarında 
6.0 ile 14.0 kg/da arasında değişmektedir.

Adıyaman-Besni, Keysun ve Kızılin Ovası Sulama Proje Sahasında, 17 toprak 
serisi tanımlanmış olup, bunlardan 5’i Vertisol, 8’i Entisol ve 4’ü de Inceptisol or-
dosunda sınıflandırılmış ve bütün toprakların kil tekstürlü olması nedeniyle arazi 
yetenek sınıflaması ve sulu tarıma uygunluk sınıflamasına göre I. sınıf arazinin ol-
dukça az olduğu saptanmıştır (KHGM, 1996). Çalışma alanı topraklarında tuzluluk 
ve alkalilik sorunu bulunmamaktadır. Ancak Çelik ve ark., (2017)’nın aynı bölgede 
yaptıkları çalışmada tuzluluk sınıflandırmasına göre, tuzsuz olarak değerlendiril-
se de 21 yıllık süreçte yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Katyon değişim kapasiteleri 8.1 
me/100 g ile 63.0 me/100 g arasında değişmektedir. pH değerleri 7.02 ile 7.96 
arasında olup, kireç içerikleri genel olarak profil derinliği ile artış göstermektedir. 
Organik madde miktarları iklime bağlı olarak düşük düzeyde olup, üst toprak kat-
manlarında %0.56 ile %1.73 arasında değişmektedir. Ayrıca toprakların bitkilerce 
alınabilir fosfor içerikleri profil boyunca azalmaktadır ve üst toprak katmanların-
da 4.5 kg P2O5/da ile 26.8 P2O5 /da arasında değişmektedir. 

Adıyaman–Kâhta Ovasına ait sulama sahasında tanımlanan 24 toprak seri-
sinde, 8’i Vertisol, 10’u Inceptisol, 6’sı da Entisol ordosunda sınıflandırılmış ve 
topraklar genelde kil tekstürlü olduğundan arazi sınıflamasına göre I. sınıf ara-
ziler çok azdır. Bu alanda, çalışma alanının %74.5’i II., III. ve IV. sınıf arazilerdir 
(KHGM, 1997). Araştırma alanı topraklarında yağışların azlığı nedeniyle iyonla-
rın profilden yıkanması oldukça az düzeydedir. Katyon değişim kapasiteleri 16.30 
me/100 g ile 65.21 me/100 g arasında değişmektedir. Toprakların tuzluluk ve 
alkalilik sorunları bulunmamaktadır. pH değerleri tüm profilde olmak üzere 7.02 
ile 8.19 arasında değişmektedir. Toprakların çözünür tuz içerikleri çok azdır ve 
en çok %0.150 değerine ulaşmaktadır. Buna göre çalışma alanındaki tüm toprak-
lar tuzsuz sınıfına girmektedir. Toprakların kireç içerikleri üst toprakta %1.39 
ile %68.9 arasında değişmektedir. Yerinde oluşmuş topraklarda kireç içeriği ge-
nelde üst topraktan alt toprağa doğru artış göstermektedir. Toprakların organik 
madde miktarı üst toprakta %0.69 ile %2.64 arasında değişmekte olup, genel 
olarak düşük düzeydedir. Çalışma alanı topraklarında bitkilerce alınabilir fosfor 
bazı serilerde yetersiz olmakla birlikte genelde yeterli düzeydedir ve üst toprak-
ta 3.21 kg P2O5 /da ile 24.5 P2O5 /da arasında değişmektedir. Depo potasyum içe-
rikleri bakımından düşük olup sulamaya geçilmesi durumunda bazı toprak seri-
lerinde hemen bazı toprak serilerinde birkaç yıl sonra potasyumla gübrelemeye 
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gereksinme olacağı değerlendirilmektedir. Tüm toprak serilerinde genel olarak 
mikro element içeriklerinin yüzey katmanlarından alt katmanlara doğru azalma 
gösterdiği belirlenmiştir. Toprak serilerinin tamamında tüm katmanlarda bitkiye 
yarayışlı çinko içeriği yeterlilik sınırının altında bulunmuştur. Çinko içeriği özel-
likle bazı serilerde çok düşüktür. Bitkilere yarayışlı demir yalnızca Karacaören 
serisinde yetersizdir. Diğer bazı serilerin ise yalnızca bazı alt katmanlarında ye-
tersizdir. Buna karşılık bitkiye yarayışlı bakır ve mangan içerikleri tüm serilerde 
yeterli düzeydedir. Çalışma alanındaki toprakların çoğunluğu ağır kil tekstürlü-
dür. Adıyaman’da yapılan toprak özelliklerine yönelik diğer bilimsel çalışmaları 
irdelemek gerekirse;

Akça ve Çullu (2013) Adıyaman’da kuru tarım yapılan topraklarda organik 
madde değerinin düşük de olsa en yüksek incir tarımında (%1.47) en düşük ise 
buğday tarımında (%1.03) olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Çelik ve Büyük (2014), tarafından GAP üst havzasında toprakların tarım dışı 
kullanımına yönelik değerlendirmeleri kapsamaktadır. Söz konusu çalışmada, 
Adıyaman’da artan taş ve toprağa dayalı sanayi kuruluşlarının yasalar ölçütün-
de faaliyet göstermesi ve doğal varlıklar üzerindeki baskıyı azaltması gerektiğini 
vurgulamışlardır.

Adıyaman’da toprak özelliklerine yönelik diğer çalışmalar Çelik ve ark. 
(2015)’ları tarafından yapılan bölge kil mineralojisi çalışmasıdır. Araştırmada 
bölgede yaygın kil türünün smektit olduğunu bunu sırasıyla illit, paligorskit ve 
kaolinitin izlediğini saptamıştır. 

Adıyaman-Gölbaşı topraklarının bazı fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellik-
lerini araştıran Özgör (2015) ise çalışma alanındaki toprakların katyon değişim 
kapasitesini 6-19 cmol/kg, pH’sını 6.3 ile 8.5, kireç düzeyini ise %0-32 aralığında 
saptamıştır. Ayrıca baskın kil mineralini smektit, ikinci sırada vermikulit ve bunları 
sırasıyla klorit, kaolinit, illit ve karışık tabakalı kil mineralleri olarak belirlemiştir. 

Eğimli akarsu seki topraklarının özellikleri ve sürdürülebilir kullanımına yö-
nelik Çelik ve Akça (2017) yaptıkları çalışmada, kimyasal, fiziksel, mineralojik 
ve mikromorfolojik veriler uygulama alanındaki toprakların tarımsal açıdan so-
run yaratacak belirgin kısıtlayıcı özellik taşımadığını ancak organik maddenin 
arttırılmasını ve üretim deseninin bahçecilik temelinde planlanması gerekliliğini 
saptamışlardır. Organik maddenin artırılması ve eğim nedeniyle işlemeli tarım-
dan kaçınılarak gerçekleştirilecek sürdürülebilir tarım teknikleri gerektiğinden 
doğrudan ve dolaylı olarak arazilerin verim kalitesini olumlu etkileyeceği belir-
lenmiştir. Sonuç olarak eğimli yarı-kurak bölgede arazi yönetiminin gelire odaklı 
değil toprak kalitesini arazi kullanımı ile geliştirmeye yönelik sürdürülebilir ön-
celiği taşıması gerektiği ortaya konulmuştur.

Organik maddenin ve direk etkilediği organik karbon her geçen gün özellik-
le kurak ve yarı kurak bölgelerde önem kazanmaktadır. Çelik ve Sakin (2017) 
tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiği toprakların yüzey karbon kon-
santrasyonları ile bazı toprak parametrelerinin karşılaştırılmasına yönelik ya-
pılan çalışmada, Adıyaman-Kahta bölgesinde 3 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin 
(Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Origanum onites) yetiştiği alanda 2 
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farklı derinlikten alınan bozulmuş toprak örneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal 
analizler yapılmıştır. Çalışma alanındaki topraklar drenaj sorunu olmayan, killi 
ve killi-tın bünyeli, pH’sı hafif alkali, tuzsuz, kireç içeriği oldukça düşük ve orta 
düzeyde organik madde içerdiği belirlenmiştir. Besin elementleri yönüyle toplam 
azot çok az, fosfor ve çinko az, potasyum ve demir yüksek, bakır ve mangan içe-
rikleri yeterli düzeyde saptanmıştır. Toprakların organik karbon konsantrasyon-
ları 2.42-5.05 kg m-2 arasında olup, ortalama 3.76 kg C m-2 olarak belirlenmiştir. 
Inorganik karbon konsantrasyonları 2.75-5.36 kg m-2 arasında değişmekte olup, 
ortalama 4.08 kg m-2 olarak saptanmıştır. Bu açıdan çalışma alanında en yüksek 
organik ve inorganik karbon konsantrasyonları adaçayı (Salvia officinalis) bitki-
sinin yetiştiği alanlarda belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar bölge ova topraklarının Toprak Taksonominde (Soil Sur-
vey Staff, 2014) Inceptisol ve Vertisol ordosou, IUSS Çalışma Grubu WRB (2015) 
toprak gruplarında ise Cambisol, Calcisol ve Vertisol sınıfına girdiği ortaya konul-
muştur. Eğimli arazilerde ise yeterince araştırma bulunmamasına karşın Alfisol 
(Kırmızı Akdeniz Toprağı)/Luvisol ve sığ Entisol/Leptosol toprakları görülmek-
tedir (Soil Survey Staff, 2014/ IUSS Working Group WRB, 2015; Çelik 2012). 

Adıyaman bölgesinde, toprakların kil içeriği ve kil minerali tiplerini irdelemek 
gerekirse; toprağı oluşturan anamateryal ve fizyografik birimlere bağlı olarak de-
ğişkenlik göstermektedir. Çamgazi Ovasının kil mineralojisi incelendiğinde, baskın 
kil minerali smektittir, bunu sırasıyla illit ve kaolinit izlemektedir. Ancak smektitin 
yüksek derecede şişme büzülmeye yol açacak şekilde baskın olamadığı bildirilmiş-
tir (KHGM, 1990). Besni-Keysun ve Kahta Ovası kil mineralojisi incelendiğinde, 
yüksek düzeyde kil içerdiği ve smektitin başat, bunu sırasıyla paligorskit ve kao-
linitin izlediği saptanmıştır. Çelik (2012) tarafından benzer şekilde Adıyaman ili 
tarım dışı alanlarda tuğla ve seramik hammadde potansiyeline yönelik yapılan ça-
lışmada, Adıyaman’ın, yarı kurak bölge kuşağında yer alması nedeniyle, smektitin 
(montmorillonit) başat kil minerali, bunu sırasıyla, illit ve kaolinit kil mineralleri-
nin izlediğini saptamıştır. Çalışmada, örneklerde baskın mineralinin kalsit, bunu 
yüksek oranda kuvarsın izlediği belirlenmiştir. 13 farklı örneğin X-ışını kırınım 
sonuçlarına göre, sekiz farklı kil dışı mineral ve beş farklı kil minerali saptanmış-
tır. Yine, Bsn- 1-2-3 ve Smst-1 örneklerinde yapısındaki yüksek karbonat içerikleri 
seramik-tuğla-kiremit hammaddesi olabilme özelliğini azaltan unsurlar olarak de-
ğerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, çalışma alanında yer alan çökeller genel olarak kil içerikli olup, 
çok çeşitli jeolojik formasyonlar olarak gelişmişlerdir. Bunlar Marn-Marnokalkerli 
yüksek araziler, Eosen yaşlı kumlu marn çökelleri, Eosen-Miyosen yaşlı marn çö-
kellerini örten Fırat nehri ve yan kollarının konglomeratik terasları, Çamur akıntı-
sı-bajadalar, Alüviyal yelpaze, Genç alüviyal çökeller üzerinde oluşmuşlardır. 

3.2. Arazi Kullanımlarına Göre Kabiliyet Sınıfları
Toprak oluşum faktörlerinin farklılıklarından kaynaklı Adıyaman’da toprağı 

oluşturan anamateryal ve fizyografik birimlere bağlı olarak çeşitli toprak ya-
pıları saptanmıştır (KHGM, 1997). Arazi kullanım kabiliyet sınıflandırmasında 
sekiz adet sınıf mevcut olup, toprak zarar ve sınırlandırmaları I.sınıftan VIII. 
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sınıfa doğru giderek artmaktadır. Ilk dört sınıf arazi, iyi bir toprak idaresi altın-
da, yöreye adapte olmuş, tarla bitkileri ile orman, mera ve çayır bitkilerini iyi 
bir şekilde yetiştirme yeteneğine sahiptir. VI. ve VII. sınıflar bulundukları yör-
eye adapte olmuş yerli bitkilerin yetişmesinde etkilidir. Bu sınıflarda, toprak ve 
su koruma önlemleri alınması koşuluyla bazı özel bitkilerde yetiştirilebilir. VIII. 
sınıf arazi, çok etkin ve pahalı ıslah çalışmaları ile üretime alınabilirse de mev-
cut piyasa koşullarında, elde edilecek ürün yatırım harcamalarını karşılayamaz 
(Özhan, 1991). Adıyaman’da I.II.III veIV. Sınıf arazilerin toplamı 223.461 ha’dır. 
Bu miktar il arazisinin %29.4’üne eşittir. Bu ilk dört sınıf arazi tarıma uygun ara-
zileri kapsar. Yine V. VI.VII. ve VIII. Sınıf arazilerin toplamı ise 534.462 ha’dır. Bu 
rakamlara göre, ilin %29.4’ü tarımda kullanılabilen arazilerden oluşmaktadır. 
Tarıma elverişli olmayan arazi miktarı ise %70.2’dir (Şekil 2). Bu oranlar Atatürk 
Barajının tamamlansından önceki döneme ait verilerdir. Fırat vadisi üzerindeki 
verimli arazilerin bir bölümü baraj gölü suları altında kalmıştır (Elmastaş, 2008).

Şekil 2. Arazi kullanımlarına göre kabiliyet sınıfları (KHGM,1984)

3.3. Adıyaman İli Topraklarının Genel Arazi Kullanım ve Dağılım 
Durumu 
Arazi kullanımıyla ilgili planlamalar, arazilerin bozulmadan üretkenlikleri-

ni artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında korunarak kul-
lanılmasını sağlar. Mevcut arazilerin kullanım özelliklerinin belirlenmesi, arazi 
kullanım değişiminin ortaya konması ve değişimin devam edeceği düşünülerek 
tahmin hesaplarının yapılmasıyla hangi arazinin hangi kullanım için uygun ola-
bileceğinin belirlenmesi tarımsal üretim ekonomisi açısından önemli bir olgu-
dur. Adıyaman Ili tarım alanlarının kullanım amaçlarına göre kullanım miktarları 
Tablo 1’de verilmiştir. Adıyaman ili toplam arazi miktarı 7.614.000 da, bunun 
%31.68’i işlenebilir arazi, %5.58’i daimi çayır ve mera alanı, %25.33’ü orman 
alanı ve %37.41’i ise diğer arazilerdir (Tablo 1).
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Tablo 1. Adıyaman ili tarım alanlarının kullanım amaçlarına göre kullanımı (AITOM, 
2017)

Arazi Türü Kapladığı Alan (dekar)
Işlenebilir Tarım Arazisi 2.412.225
Daimi Çayır Mera Alanı 424.655
Orman Alanı 1.928.960
Diğer 2.848.160

TOPLAM 7.614.000

Adıyaman ili toplam tarım alanı 2.412.225 da’dır. Tablo 2 incelendiğinde, ekili 
tarla alanı 1.849.629 da, ekili sebze alanı 51.655 da, ekili meyve alanı 497.330 da, 
nadas alanı 11.600 da ve kullanılmayan alan ise 2.011 da’dır (Tablo 2).

Tablo 2. Adıyaman ili tarım alanlarının dağılımı (AITOM, 2017)
Arazi Türü Kapladığı Alan (dekar)

Ekilen Tarla Alanı 1.849.629
Ekilen Sebze Alanı 51.655
Ekilen Meyve Alanı 497.330
Nadas Alanı 11.600
Kullanılmayan Arazi Alanı 2.011

TOPLAM    2.412.225

Adıyaman ilinde işlenebilir arazilerin sulama durumuna irdelendiğinde, su-
lanan alan düzeyi 450.122 da, kuru alan düzeyi ise 1.962.103 da‘dır (Tablo 3). 

Tablo 3. Adıyaman ili işlenebilir tarım arazilerinde sulama durumu (AITOM, 2017)
Arazi Türü Kapladığı Alan (dekar)
Kuru Alan 1.962.103 
Sulu Alan 450.122 
TOPLAM                          2.412.225  

3.4. Tarımsal Üretim Düzeyi
Adıyaman ili ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup, özellikle tekstil 

sektörü yatırımlarında sanayileşme eğilimindedir. Adıyaman il Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 2017 verilerine göre Çiftçi Kayıt Sistemine göre (ÇKS) kayıtlı çiftçi sa-
yısı 26.834, organik tarım yapan çiftçi sayısı 524, organik ekilen alan ise 31.025 
da, örtü altı sebze (domates ve hıyar) üretim miktarı 135 da ve bu alanın 70 
dekarı jeotermal enerjiden faydalanılarak üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
Adıyaman ilinde 65 dekarda topraksız örtü altı tarımı yapılmaktadır. Adıyaman 
ilinde üretimi yapılan bazı tarımsal ürünlerin ve Türkiye sıralaması Tablo 4’te 
verilmiştir. Adıyaman ilinde “badem, Antep fıstığı, tütün, Trabzon hurması, sa-
rımsak, mercimek, nar, pamuk, üzüm, arpa, nohut, ceviz, zeytin, buğday”  ekiliş 
alanları ve üretim miktarları ve bu ürünlerin ekiliş alanı ve üretim miktarı açısın-
dan Türkiye sıralaması aşağıda Tablo 4’te detaylandırılmıştır. 
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Tablo 4. Adıyaman’da üretimi yapılan önemli ürünler ve Türkiye sıralamasındaki yeri 
(AITOM, 2017)

Ürün 
Sayısı

Ürün 
Adı

Üretim 
Yapan 

Il Sayısı

Ekiliş Alanı Olarak (da) Üretim Miktarı Olarak (Ton)

Türkiye’ deki
 Ekiliş Alanı 

(da)

Ildeki
Ekiliş 
Alanı
(da)

Ilin
Türkiye

Sıralaması

Türkiye’deki
 Üretim 
Miktarı
 (Ton)

Ildeki 
Üretim 
Miktarı 
(Ton)

Ilin 
Türkiye 

Sıralaması

1 Badem 63 359.180 47.227 1 102.136 5.039 4

2 A.fıstığı 39 3.188.697 261.853 3 141.019 18.822 3

3 Tütün 27 991.796 89.190 4 86.238 8.262 4

4 T.Hurması 49 23.273 1.730 5 36.267 1.547 13

5 Sarımsak 51 127.772 8.679 5 116.855 7.167 6

6 Mercimek 30 2.492.452 47.492 7 386.791 8.837 7

7 Nar 59 298.471 13.675 8 498.298 7.801 11

8 Pamuk 23 4.635.282 64.563 9 2.367.364 33.217 9

9 Üzüm 73 4.282.417 123.777 11 4.626.970 64.688 14

10 Arpa 79 27.199.196 599.817 14 8.181.628 246.903 9

11 Nohut 73 3.858.012 96.025 12 509.565 15.683 11

12 Ceviz 79 934.741 17.331 17 231.842 2.799 34

13 Zeytin 40 8.525.156 21.320 20 2.877.976 4.135 22

14 Buğday 79 77.939.843 861.135 33 26.690.488 335.218 25
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3. 5. Tarımsal Mekanizasyon Durumu
Toprak işleme alet ve makinaları toprağın tekniğine uygun işlenmesi bitki-

lerin büyümesi, olgunlaşması ve meyve vermesini kolaylaştırır. Türkiye Istatis-
tik Kurumu (2017) verilerine göre, Adıyaman ilinde 2012-2016 yılları arasında 
yaygın olarak kullanılan bazı toprak işleme alet ve makinalarına ait geçmiş yıllık 
üretim ve kullanım miktarları Tablo 5 ve Tablo 6’da, ekim-dikim ve gübreleme ile 
hasat-harman ve balya makinaları Tablo 7’de, traktör ve römork ile ilaçlama alet 
makinaları ile silaj ve çayır biçme makineleri ile diğer ekipmanlar ise Tablo 8’de 
verilmiştir.

Tablo 5 ve Tablo 6’da Adıyaman’da çiftçiler tarafından yaygın kullanılan 18 
farklı toprak işleme alet ve makinaları değerlendirilmiştir. Tablo 5 ve 6 ‘yı incele-
diğimizde 2012 ve 2016 yılları arasında tarım alet ve makinalarında artış oranla-
rı pozitif yönde olmuş ve en düşük oran %7.81ile kulaklı traktör pulluğunda, en 
yüksek oran ise % 325 ile kulaklı anız pulluğunda hesaplanmıştır. 

Tablo 5. Adıyaman’da yaygın olarak kullanılan toprak işleme alet ve makinaları (TUIK, 
2017)
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2012 2046 1748 9393 192 121 20 37 8310 109

2013 2472 2155 9823 259 165 22 53 8676 109

2014 2444 2135 9885 263 174 28 72 8775 119

2015 2303 2110 10028 269 182 84 93 8918 131

2016 2277 2100 10127 272 190 85 96 8977 139

Artış Oranı (%) 11,29 20,14 7,81 41,67 57,02 325,00 159,46 8,03 27,52

Tablo 6. Adıyaman’da yaygın olarak kullanılan toprak işleme alet ve makinaları (devamı) 
(TUIK, 2017)

Toprak Işleme Alet ve 
Makinaları

Ot
 T

ır
m

ığ
ı

Sa
p 

Pa
rç

al
am

a 
M

ak
in

es
i

Di
p 

Ka
za

n 
(S

ub
so

ile
r)

Ro
to

til
le

r

Ta
ş T

op
la

m
a 

M
ak

in
es

i

To
pr

ak
 T

es
vi

ye
 

M
ak

in
es

i

To
pr

ak
 B

ur
gu

su

H
ay

va
nl

a 
ve

 T
ra

kt
ör

le
Çe

ki
le

n 
Ar

a 
Ça

pa
 

M
ak

in
es

i

M
ot

or
lu

 T
ır

pa
n

Yıllar

2012 61 41 52 58 22 15 28 497 16

2013 88 41 82 68 25 16 31 528 26

2014 85 42 83 83 40 16 34 559 27

2015 88 43 86 112 45 27 34 560 27

2016 90 45 87 122 47 27 37 555 26

Artış Oranı (%) 47,54 9,76 67,31 110,34 113,64 80,00 32,14 11,67 62,50
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Adıyaman’da çiftçiler tarafından yaygın kullanılan kombine hububat ekim 
makinesi, traktörle çekilen hububat ekim makinesi, pamuk toplama makinesi, 
biçer bağlar makinesi balya makinesi, tınaz makinesi ve biçerdöver makinaları 
değerlendirilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde 2012 ve 2016 yılları arasında tarım 
alet ve makinalarında artış oranları pozitif yönde olmuş ve en düşük oran % 4 
ile pamuk toplama makinesi, en yüksek oran ise % 69.39 ile balya makinasında 
bunu sırasıyla %64.18 ile biçer bağlar makinesi, %54.95 ile biçerdöver, %39.34 
ile traktörle çekilen hububat ekim makinesi ve % 25.69 ile kombine hububat 
ekim makinasında saptanmıştır (Tablo 7). 

Tablo 7. Ekim-dikim ve gübreleme ile hasat-harman ve balya makinaları (TUIK, 2017)
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Yıllar

2012 1154 370 24 24 45 50
2013 1212 502 25 53 128 85
2014 1471 573 25 65 136 91
2015 1544 596 24 67 143 108
2016 1553 610 25 67 147 111

Artış Oranı (%) 34,58 64,86 4,17 179,17 226,67 122.00

Biçerdöverler; hasat olgunluğuna gelmiş bazı ürünlerin hasat, harman, ayır-
ma ve temizleme işlemlerini aynı zamanda seri olarak yapabilen, günümüzün en 
gelişmiş üniversal hasat harman makinalarıdır (Baran 2010). Tablo 7’ye bakıl-
dığında biçerdöver sayısının 2012 yılında 50 adet iken 2016 yılında 111 adete 
ulaşmış ve artı oranı ise %122 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 8’de Adıyaman’da çiftçiler tarafından yaygın traktör ve römork ile ilaçla-
ma alet makinaları ile silaj ve çayır biçme makineleri ile diğer ekipmanlar’da artış 
oranları pozitif yönde %3.13 ile %90.48 arasında değişmekledir. En düşük oran 
römork 3.13 en yüksek oran ise 90.48 ile damla sulama sistemlerinde saptanmıştır.

Tablo 8. Traktör ve römork ile ilaçlama alet makinaları ile silaj ve çayır biçme makineleri 
ile diğer ekipmanlar (TUIK, 2017)
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Yıllar

2012 1408 330 8541 11197 44 420 51
2013 1862 399 8554 11428 59 642 53
2014 2198 417 8639 12065 62 668 96
2015 2317 430 8717 12560 67 725 96

2016 2333 443 8808 12625 70 800 96

Artış Oranı (%) 65.70 3424 3.13 12.75 59.09 90.48 88.24
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4. Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, tarımsal etkinliklerin sürdürülebilirliği için tüm bileşenlerinin 

ayrıntılı biçimde kalitesinin korunması hatta arttırılması gerekmektedir. Bile-
şenler içerisinde en önemli doğal varlıklardan biride topraktır. Adıyaman ilinin 
toprak ve su kaynakları tarımsal üretim için Türkiye’de birçok bölgeden çok daha 
yüksek potansiyele sahiptir ve gelecekteki gıda güvenliğinin sağlanması için böl-
gede daha çok tarımsal yatırımlar yapılması gerekmektedir. Adıyaman’ın tarım-
sal mekanizasyon açısından ise, küçümsenmeyecek boyutta gelişmeler sağladığı 
görülmektedir. Ne var ki, mevcut mekanizasyon düzeyi tarımsal üretimimizin 
küresel rekabet ortamında gelişerek sürdürülebilmesine imkan verecek büyük-
lükte değildir. Sürdürülebilir tarımsal üretim için gerekli üretim teknolojilerinin 
uygulanması gerekmektedir. Sorunların büyük bölümü tarımsal yapının elveriş-
sizliği gibi, ortak konulardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mekanizasyon so-
runlarının çözümü öncelikle tarımın genel, yapısal sorunlarının çözümüne bağ-
lıdır. Adıyaman ili toprak yapısı ve tarımsal mekanizasyon durumu hakkındaki 
öneriler aşağıda detaylandırmak gerekirse;

• Suyun kullanımıyla ilgili eğitim faaliyetleri ve suya erişimin kolaylaştırılması,
• Gelir çeşitliliği ile üretimdeki bilinçsizliğin (ilaçlama vb) giderilmesi,
• Çiftçilerin doğal kaynakların doğru kullanımı (toprak ve su) ile modern 

tarım etkinlikleri konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması,
• Kırsal bölgelerde gençlerin yaşadıkları sorunların çözümlenmesi ve ya-

şam koşullarını ve gelirlerini arttırıcı tedbirlerin alınması,
• Arazi, kullanımı, arazi bozunumu ve çölleşme birçok kamu ve sivil toplum 

kuruluşunun çalışma alanına girse de bütüncül bir çözüm içerisinde pro-
jeler oluşturulmalıdır. Çölleşme Eylem Planı bütüncül çalışmalara örnek 
bir adım olması,

• Arazi kullanımındaki değişimler ekonomik, çevresel, sosyal, politik ve 
teknolojik değişimlere yol açarak yerelden küresele tüm toplulukları et-
kilediği için kullanım kararların bireysel verilmemesi,

• Bir ağ oluşturularak yürütülen ve yürütülecek çalışmalar, projeler ve çık-
tılar siyasetçiler, karar veren mekanizmalar ve en önemlisi yerel halkla 
paylaşılmalıdır.
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