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DIE OPTIMALE BETRIEBSGRÖSSE IN DER
LANDWIRTSCHAFT
Aydin GÜREL1 und Ulrich PLANCK2
1.Einleitung
Oft wird gefragt, welches die optimale Größe eines landwirtschaftlichen
Betriebes sei. Nach herrschender Auffassung fällt die Klärung der Frage
nach der optimalen Betriebsgröße in der Fachkompetenz der Ökonomen
und nicht in den Bereich der Soziologie.
Neuerdings wird in der Türkei jedoch wie in Deutschland die
ausschließlich betriebswirtschaftliche Beurteilung der optimalen
Betriebgröße einer Revision unterzogen. Promoter dieser Bewegung
ist der Göttinger Professor Günther Schmitt. Er schließt sich in seiner
Argumentation eng an Tschajanow an.
Alexander Wassiliewitsch Tschajanow, einer der bedeutendsten
Agrarökonomen, war Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule
Petrowskoje Rasumow bei Moskau. Er wurde von „Väterchen“ Stalin 1930
verhaftet, 1937 zum Tode verurteilt und 1939 hingerichtet. Solschenizyn
berichtete allerdings, Tschajanow sei 1948 in Alma Ata, seinem
Verbannungsort, erneut verhaftet worden. Tschajanow verfasste mehrere
bahnbrechende agrarökonomische Schriften. Die bekanntesten sind:
• Die Lehre von der bäuerlichen Wirtschaft, deutsch: Berlin 1923.
• Die optimalen Betriebsgrößen in der Landwirtschaft, deutsch: Berlin
1930.
Der Kerngedanke der Auffassung von Schmitt, dem wir uns nun
zuwenden wollen, ist die Feststellung, daß die optimale landwirtschaftliche
Betriebsgröße keine rein ökonomische Größe ist, sondern entscheidend
sozial bestimmt wird. In seinem im Jahre 1990 erschienenen Aufsatz „Zum
Problem der Mindest-Betriebgröße in der Landwirtschaft” führt Schmitt
einleitend aus:

1 Prof. Dr., Universität Namik Kemal, Landwirtschaftliche Fakultät, Abteilung
Agrarökonomie, Tekirdag /Türkei, a.gurel2@gmail.com
2 Prof. Dr. Universität Hohenheim, Institut für Agrarberatung und angewandte
Agrarsoziologie, Stuttgart/Deutschland
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„In der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaftlehre ist es üblich, als
optimale Betriebsgröße diejenigen zu bezeichnen, bei der ’der Gewinn
bzw. die Gewinnkapazität den maximalen Umfang erlangt’ (Steinhauser
und andere, 1982 und Hockmann, 2004). Alle davon abweichenden
Betriebsgrößen gelten demnach als suboptimal“.
Demgegenüber versucht Schmitt, das Betriebsoptimum auf der
Grundlage der Theorie des landwirtschaftlichen Haushaltes zu bestimmen.
Betrachtet man jedoch den landwirtschaftlichen Betrieb als Teil eines
sozial-ökonomischen Systems, dann ist auch die Erkenntnis des Soziologen
gefragt, wenn es um die optimale Betriebsgröße geht.
Die Frage ist, welchen Kriterien müssen bei der Feststellung der
optimalen Größe eines landwirtschaftlichen Betriebes berücksichtigt
werden? Um diese Frage nach zu gehen, wird mit der vorliegenden Arbeit
auf die wichtigsten Kriterien wie der Umfang der Produktionsfaktoren, das
wirtschaftliche Verhältnis, der Betriebszweck sowie die Erwerbsfunktion
und die Art der Betriebsleitung, die für die Bestimmung der optimalen
Größe eines landwirtschaftlichen Betriebes eine große Rolle spielen,
eingegangen.

2. Betriebsgröße nach Umfang von Produktionsfaktoren
Wenden wir uns unter sozialem Aspekt zuerst den beiden extremen
Betriebsgrößen zu, dem Zwergbetrieb (Minifundie) und dem Großbetrieb
(Latifundie). Die Zwergbetriebe werfen eine Reihe von agrarsozialen
Problemen auf. Sie bestehen in der Regel aus wenigen winzigen Feldern,
die zu klein sind, um eine Familie zu ernähren, die Familienangehörigen
voll zu beschäftigen, und moderne Landtechnik einsetzen zu können. Die
Armut beschränkt die technische Ausstattung auf einfache Handgeräte.
Die Behausung besteht aus einer privaten, unhygienischen Hütte. Eine
Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens ist nicht möglich, weil keine
Ersparnisse erwirtschaftet werden können. Man lebt von der Hand in
den Mund. Es besteht kaum eine Aussicht, sich mit einiger Kraft aus dem
Teufelskreis von Armut, Krankheit und Unwissenheit herauszuarbeiten.
Besonders hoffnungslos ist die Lage dort, wo die Minifundien die Folge
der Besitzzersplitterung sind, die durch die Bevölkerungsvermehrung
verursacht wird. In der Türkei gibt es ausgeprägte Minifundiengebiete an der
Schwarzmeerküste. Aber auch im Taurusgebirge herrschen Kleinbetriebe
mit weniger als 2,5 ha Kulturland vor. Die Not zwingt die Familienväter
unter solchen Umständen, ihre Kinder zu fremden Leuten zur Arbeit zu
schicken oder selbst in der Stadt einen Verdienst zu suchen.
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Die Agrarökonomen suchen deshalb das Optimum meistens bei
den Großbetrieben. Auch die gemeinsame Agrarpolitik in der EU
bevorzugt indirekt die größeren landwirtschaftlichen Betriebe. Noch
mehr als in kapitalistischen Ländern wurde in sozialistischen Staaten
der Großbetrieb bevorzugt. Karl Max und Friedrich Engels haben sich
schon im „Kommunistischen Manifest“ von 1848 eindeutig für den
landwirtschaftlichen Großbetrieb ausgesprochen. In allen kommunistisch
regierten Ländern sind deshalb nach dem Vorbild der russischen Kolchosen
und Sowchosen landwirtschaftliche Großbetriebe geschaffen worden.
Darüber hinaus besteht in vielen Ländern der Dritten Welt die Neigung,
bei Landreformen großbetriebliche Strukturen zu begünstigen. Dahinter
steht
• der Glaube an die apriorische Überlegenheit des Großbetriebes,
• die Annahme, Mechanisierung und Motorisierung seien nur im
Großbetrieb möglich,
• die Möglichkeit, besser und unmittelbar die landwirtschaftliche
Produktion staatlich lenken und kontrollieren zu können, und
• die Überzeugung von der moralischen Überlegenheit der
Kollektivwirtschaft über die Individualwirtschaft.
Marx und die Marxisten haben hartnäckig die These vertreten, die
kleinbäuerliche Landwirtschaft treibe zwangsläufig dem Untergang
entgegen. Die Kollektivierung der Bauernwirtschaften sei die
einzige Zukunftsperspektive der Bauern. Die landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaft befreie die Bauern aus den kapitalistischen
Fesseln und biete ihnen die Vorteile des Großbetriebes. Die Geschichte
hat Marx widerlegt. Gegenwärtig bricht die kollektive Großlandwirtschaft
überall zusammen.
Anderes als Marx angenommen hat, wächst die Produktivität nicht
linear mit der Konzentration der Arbeitskräfte und des Kapitals, sondern
durch die Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, den
Einsatz von mehr Energie und mit höherer Qualifikation der Beschäftigten.
Produktionstechnische Zwänge zur großbetrieblichen Agrarproduktion
bestehen nur bedingt. Biologische (verbessertes Saatgut) und chemische
(Düngemittel, Pestizide) Hilfsmittel sowie ortsfeste Kraftquellen
(Elektromotoren) sind unbegrenzt teilbar. Das heißt, sie sind in Betrieben
aller Größen ohne weiteres einzusetzen. Bewegliche Kraftquellen
(Traktoren, selbstfahrende Landmaschinen) erfordern zwar für ihren
rentablen Einsatz eine Mindestfläche. Sie setzen aber bei zweckmäßiger
Organisation (Maschinenringe, Lohnunternehmen) keine Großbetriebe
voraus.
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Während die Vorzüge des auf großen Flächen oder mit großen
Tierbeständen wirtschaftenden Betriebes meistens überschätz werden,
werden dessen Nachteile oft übersehen. Es wird zu wenig beachtet,
daß die Vergrößerung der Produktionseinheiten nur bis zu einem
vom Stand der Technik diktierten Umfang die Stückkosten senkt und
die Produktivität erhöht. Diese Schwellen liegen fast immer noch im
Bereich eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes. Werden jedoch
diese Schwellen überschritten, dann können die Stückkosten infolge
längerer Wegezeiten, höherer Transportkosten, größeren Seuchenrisikos,
erschwerter Arbeitsüberwachung und wachsenden Verwaltungsaufwandes
sogar wieder ansteigen.
Der technische Fortschritt (Breustedt, 2006) und die wirtschaftliche
Entwicklung verlangt zwar größere Produktionseinheiten, aber erfordert
nicht den Viel – Mann – Betrieb, sondern den Wenig – Mann – Betrieb.
Eine manufakturmäßige Aneinanderreihung von Arbeitseinheiten bringt
kaum Vorteile, ebenso wenig eine Massierung von Arbeitskräften. İm
Gegenteil, man hat die Erfahrung gemacht, daß dadurch die Arbeitsmoral
sinkt und die Arbeitsleistung nachlässt.
Auch die oft behauptete größere Offenheit/Aufgeschlossenheit des
Großbetriebes für die Einführung des technischen Fortschritts trifft nicht
allgemein zu. Landwirte in Holland, Dänemark und anderen westlichen
Ländern haben bewiesen, daß die Ergebnisse der Agrarwissenschaften
auch in Familienbetrieben erfolgreich angewandt werden können.
Aber auch dann, wenn man dem Großbetrieb eine gewisse technische
und ökonomische Überlegenheit über den Kleinbetrieb zubilligt, fehlt
bisher der Nachweis, daß der Großbetrieb auch in sozialer Hinsicht
leistungsfähiger sei. Der amerikanische Agrarsoziologe T. Lynn Smith
hat leider Recht, wenn er feststellt: „Ob man die Latifundien der Römer,
die Rittergüter ostdeutscher Junker, die ausgedehnten Viehfarmen im
Westen oder die Baumwollplantagen im Süden der USA betrachtet, man
sucht vergeblich nach einem Fall von großbetrieblicher Organisation
der Landwirtschaft, der unter den Massen eine glückliche, starke und
unhabhängige, auf sich selbst vertrauende Bürgerschaft hervorgebracht
hätte“.
Ein wichtiges Kriterium ist die soziale Sicherheit der Arbeitskräfte.
Daran gemessen schneidet der kapitalistische Großbetrieb schlechter ab
als der unter gleichen Bedingungen wirtschaftende Familienbetrieb. Denn
der Lohnarbeitsbetrieb ist abhängiger von der jeweiligen wirtschaftlichen
Konjunktur und anfälliger für Krisen. Dies gilt nicht in gleicher Weise für
den kollektiven Großbetrieb. Er schafft in der Regel soziale Einrichtungen
für seine Arbeitskräfte und deren Familienangehörige. Allerdings geht der
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Sozialfond auf Kosten der Betriebsinvestitionen. Dies zeigt sich jetzt in der
ehemaligen DDR. Dort haben die landw. Produktionsgenossenschaften
relativ gute soziale Einrichtungen hinterlassen, aber die technische
Ausstattung der Betriebe ist veraltet.
Es ist eine altbekannte Tatsache, daß es keine vorbildliche, überall
gültige optimale landw. Betriebsgröße gibt. Es kann sie nicht geben, weil
• die einzelnen landw. Betriebszweige sehr unterschiedliche
Anforderungen an Arbeit, Boden, Kapital und Betriebsleiterfähigkeiten
stellen – jeder Betriebszweig hat jeweils sein eigenen Optimum.
• die landw. Produktionsbedingungen sehr unterschiedlich sind, und
• keinerlei Übereinstimmung darüber besteht, wie das Optimum zu
definieren und zu messen ist.
Es zeigt sich empirisch, daß der kleinere Betrieb desto mehr an relativer
Vorzüglichkeit gewinnt, je ungünstiger die natürlichen Bedingungen sind.
Deshalb finden wir landw. Großbetriebe vor allem in Ebenen, weiten Talauen
und leicht gewelltem Gelände. Bäuerliche Familienbetriebe können noch
mit Vorteil hügeliges oder bergiges Land wechselhafter Bodengüte nutzen,
das der Großbetrieb meidet, falls er nicht auf extensive Viehwirtschaft oder
Fortwirtschaft ausweicht. Zwergbetriebe erweisen ihre Stärke in marginalen
Lagen und leisten dort oft Erstaunliches im Anbau arbeitsaufwendiger
Kulturen mit hohem Marktwert wie Obst, Weintrauben, Hasselnüsse,
Tabak, Mohn. Das sind Früchte, die noch auf schmalen Hangterrassen,
kleinen Bewässerungsfeldern und in flachgründigen Mulden verkarsteter
Berge bei harter Arbeit zur Not eine Familie ernähren können.
Wenngleich die kleineren Betriebe im Allgemeinen mit den schlechteren
Standorten vorlieb nehmen müssen, so lässt dies doch keinen sicheren
Rückschluss auf die Lebensverhältnisse zu. Die Einkommensbilanz
der Großbetriebe mag zwar dank der „economics of scale“ günstiger
sein, als die der kleineren Betriebe. Entscheidend ist jedoch, wie hoch
das Gesamteinkommen der Haushalte ist und wie das Einkommen
verteilt wird. Im Grossbetrieb fließt in der Regel ein erheblicher Teil des
Betriebseinkommens dem Eigentümer der Produktionsmittel zu und
wird von der notwendigen Gutsverwaltung aufgezehrt. Was schließlich
an die produktiven Arbeitskräfte ausgezahlt wird, reicht oft nur zu
einer bescheidenen Lebenshaltung. Am günstigsten ist die Verteilung
des landwirtschaftlichen Einkommens im Familienbetrieb. Dort
kommt es ungeschmälert den Arbeitskräften zu gute, die ja zugleich
Familienmitglieder sind. In der Türkei kassiert zwar der Vorstand des
Haushaltes alle Einkünfte. Aber es wird von ihm erwartet, daß er das
Einkommen gerecht verteilt. Jedes Mitglied des Haushaltes bzw. der Familie
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hat einen Anspruch darauf, daß seine Bedürfnisse bestmöglich befriedigt
werden. Großzügiges Austeilen erhöht das Ansehen eines Mannes
Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß wir das
Betriebsoptimum zwischen den Extremen des Zwerg- und des
Großbetriebes suchen müssen. Aber nach welchen Kriterien sollen wir
das Optimum bestimmen? - Was optimal ist, hängt offensichtlich nicht
nur von objektiven ökonomischen Maßstäben ab, sondern auch von den
agrarpolitischen Zielen, und nicht zuletzt vom Leistungsvermögen und
den Ansprüchen der Landwirte und ihrer Familien.

3. Betriebsgröß nach wirtschaftlichem Ergebnis
Es wird gewöhnlich übersehen, daß es neben einem ökonomischen und
sozialen auch ein individuelles Betriebsgrößenoptimum gibt, das sich aus
der Betriebsleiterfähigkeit ableitet. Viele Bauern können einen kleineren
Familienbetrieb gut leiten. Sie wären aber überfordert, wenn sie einen
Großbetrieb managen müssten, weil ihnen dazu die unternehmerische
Qualifikation und die Begabung fehlten.
Tschajanow bestimmte 1913 das Betriebsoptimum an Hand der
Produktionskosten. Die optimale Betriebsgröße ist demnach „dasjenige
Ausmaß der Betriebsfläche, bei dem unter sonst gleichen Umständen die
Gestehungskosten der gewonnenen Erzeugnisse am geringsten sind’’. Die
Gestehungskosten setzen sich aus vier Arten von Kosten zusammen:
• Den festen Kosten für Gebäude, Werkstätten, Pumpen, Traktoren,
Maschinen usw. Diese Kosten sind weitgehend unabhängig von der
Fläche und vom Ertrag. Bei steigender Betriebsfläche und Produktion
belasten sie die einzelne Produktionseinheit immer weniger. Das
heißt: Die Stückkosten werden kleiner: die Produktion wird billiger.
• Den Betriebskosten für Saatgut, Düngemittel, Pestizide
und Arbeitslöhne. Diese Kosten bleiben, bezogen auf die
Produktionseinheit, gleich oder fallen leicht, wenn Vorteile des
Großeinkaufs und der rationellen Ausbringung genutzt werden
können.
• Den Transportkosten. Diese steigen progressiv, wenn die
Betriebsfläche ausgedehnt wird, und wenn die Zahl der Parzellen
zunimmt. Die Transportkosten hängen sowohl vom Gewicht und der
Art der transportierten Güter als auch von den zurückzulegenden
Entfernungen ab.
• Den von Ronald Coase erstmals (1937) beschriebenen
Transaktionskosten, die bei der Organisation des Betriebes
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entstehen. Nach H. Richter sind sie diejenigen Faktoren, die
die Effizienz institutioneller Organisationsformen bestimmen:
„Transaction costs, the costs of coordinating the economic activities
of individuals, are the determing factors which contribute to the
differences in efficiency of various types of organization” (1988, p.
831) sowie Schulze (2007).
Die Transaktionskosten tendieren im Ein – Mann – Betrieb gegen Null.
Umgekehrt steigen sie mit der Zahl der Beschäftigten und deren wachsender
räumlicher und sozialer Distanz. In einer Volkswirtschaft können sie
jene Organisationsformen behaupten oder durchsetzen, die gegenüber
konkurrierenden Formen der Koordination der Arbeit Transaktionskosten
einsparen. Dieser Umstand verschafft den Familienbetrieben in der
Landwirtschaft eine relative Vorzüglichkeit. Zu den niedrigeren
Transaktionskosten im Familienbetrieb kommt als weiterer Vorteil hinaus,
daß Haushalte und Familien als Produktionseinheiten bereits vorhanden
sind und nicht neu geschaffen und organisiert werden müssen.
Diese bedeutet, daß im Familienbetrieb das Optimum früher erreicht
wird als im Lohnarbeitsbetrieb. Denn die Transaktionskosten steigen
mit der Betriebsausdehnung ähnlich wie die Transportkosten. „Deshalb
können die Vorzüge des Großbetriebes in der Landwirtschaft niemals
so hohe Werte erreichen, daß dieser den Kleinbetrieb erdrückt“, meinte
Tschajanow (1923, S. 5) sowie Francksen und andere. (2007).
Auf die besondere Problematik der Transportkosten im Kleinbetrieb kann
ich hier nicht näher eingehen. Sie sind aus verschiedenen Gründen meistens
relativ hoch. Auf eine andere Besonderheit des Familienbetriebes muß ich
jedoch nachdrücklich hinweisen. Im Unterschied zum Lohnarbeitsbetrieb
ist im Familienbetrieb die Arbeit keine Variable, die beliebig verändert
werden kann. Sie ist vielmehr durch die Größe und Zusammensetzung
der Familie vorgegeben. An die Stelle der Lohnkosten treten die Ausgaben
für den Lebensunterhalt der Familienangehörigen. Die Unterhaltskosten
der Familie müssen aber wie Fixkosten in der Kostenrechnung behandelt
werden. Ähnlich wie die sonstigen Fixkosten sinken im Familienbetrieb
die Arbeitskosten je Produktionseinheit bis zu dem Punkt, bei dem die
Familienarbeitskräfte voll produktiv und effektiv beschäftigt sind. Wie
der Kapitalist sein Kapital arbeiten lassen muß, um Einnahmen zu haben,
so muß der Familienwirt die Familienangehörigen arbeiten lassen. Denn
das Einkommen im landwirtschaftlichen Familienbetrieb ist erster Linie
Arbeitseinkommen. Während man im Lohnarbeit bestrebt werden muß,
an Arbeit zu sparen und möglichst wenig Arbeit je Hektar auf zuwenden,
um die Lohnkosten niedrig zu halten, ist der Familienwirt umgekehrt
genötigt, Arbeit in Erzeugung und damit in Einnahmen und Einkommen
umzusetzen (vgl. Ries 1948, S. 101).
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Wie der Kapitalist sein Kapital dort arbeiten lässt, wo es bei
ausreichender Sicherheit die höchste Rendite erbringt, so wird der gewitzte
Familienwirt die Arbeitskräfte der Familie dort arbeiten lassen, wo sie den
höchsten Nettoverdienst haben. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes spielt
neben der Einkommenshöhe ebenfalls eine entscheidende Rolle. Wichtig
ist aber, daß sich der Arbeitseinsatz auch lohnt, und daß die Arbeitskraft
dort eingesetzt wird, wo sie sich am meisten lohnt. Das Arbeitseinkommen
bemisst sich im landwirtschaftlichen Familienbetrieb nicht nach den
geleisteten Arbeitsstunden wie bei einem Lohnarbeiter, der im Stundenlohn
bezahlt wird, sondern nach dem Ergebnis der Arbeitsleistung wie beim
Akkordarbeiter.
An diesem Punkt hat der Göttinger Agrarökonom Günther Schmitt
in die Diskussion um die optimale Betriebsgröße eingegriffen. Er löst
sich von der einseitigen und ausschließlichen betrieblichen Betrachtung
des Problems und denkt vom Haushalt her. Der Vorstand des Haushalts
entscheidet im landwirtschaftlichen Familienbetrieb über den Einsatz der
ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen im Hinblick auf die ihm offen
stehenden wirtschaftlichen Verwendungsmöglichkeiten. Die in der Familie
verfügbare Arbeitskraft kann jedoch nicht nur im landwirtschaftlichen
Betrieb eingesetzt werden, sondern auch im Haushalt (z. B. Verarbeitung
von Schafwolle) oder außerhalb lohnende Arbeit finden. Die ökonomische
Theorie des Haushaltes lehrt, daß ein Hausvater bestrebt sein muß, alle
verfügbaren Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, um auf diese
Weise seinen Nutzen zu maximieren. Ich spreche hier bewusst von
Nutzenmaximierung und nicht von Einkommensmaximierung.
Das Ziel der Nutzenmaximierung ist dann erreicht, wenn die
Grenzverwertung der familiären Ressourcen in allen miteinander
konkurrierenden Verwendungsmöglichkeiten gleich hoch ist. Diese
Formulierung klinkt sehr abstrakt. Was folgt daraus konkret? Alternativ
zur Landarbeit kann – wie schon gesagt – die verfügbare Arbeitskraft auch
in der Haushaltsproduktion oder außerbetrieblich verwendet werden. Die
Verbindung dieser drei Erwerbsmöglichkeiten schafft in der Bauernfamilie
zahlreiche wechselseitige Vorteile, Kostenersparnisse in der Organisation,
gegenseitige Austauschmöglichkeiten und die nützliche Verwendung von
Restarbeitszeiten.
Auf den landwirtschaftlichen Familienbetrieb bezogen heißt dies,
daß dessen optimale Größe bestimmt wird von der dort erzielbaren
Grenzverwertung der Familienarbeit. Es ist nun sinnvoll, die Größe
des Betriebes so weit auszudehnen, wie der Wert der eingesetzten
Familienarbeitskraft höher oder gleich hoch ist wie in alternativen
Beschäftigungen. Kann eine Bauersfrau durch Teppichknüpfen mehr
verdienen als durch Rübenhacken, dann ist es rational, den Rübenanbau
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zugunsten der Teppichherstellung einzuschränken. Kann der Bauernsohn
im Straßenbau mehr verdienen als durch Viehhüten, dann ist es richtig,
die Viehhaltung unter Umständen ganz aufzugeben, um ihn für die
außerlandwirtschaftliche Tätigkeit freizustellen. Ziel ist es also nicht, den
Gewinn des landwirtschaftlichen Betriebes auf jedenfalls zu maximieren,
sondern eine möglichst hohes Gesamteinkommen des Haushaltes zu
erreichen. Wir können den Agrarberichten der deutschen Bundesregierung
entnehmen, daß das Haushaltseinkommen in der Nebenerwerbsbetrieben
tatsächlich höher ist als in den Vollerwerbsbetrieben, obwohl deren
Betriebsfläche viel größer ist als die der Nebenerwerbsbetriebe.

4. Betriebsgröß nach Erwerbsfunktion
Nach der Theorie von Schmitt hängt die optimale Betriebsgröße weniger
von den Produktionskosten und Produktpreisen in der Landwirtschaft
ab als vielmehr von den außerlandwirtschaftlichen Löhnen und
Erwerbsmöglichkeiten. Steigen diese, dann kann es zweckmäßig sein, auf
eine weitere Ausdehnung des landwirtschaftlichen Betriebes zu verzichten,
diesen zu verkleinern oder ganz aufzugeben. Bei weniger stark ansteigenden
industriellen Lohnniveaus oder bei zunehmender Arbeitslosigkeit ist
das umgekehrte Verhalten zweckmäßig. Auch dann, wenn sich die
Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft infolge produktionstechnischer
Fortschritte stark erhöht oder wenn sich durch hohe Agrarsubventionen
bzw. durch hohe Agrarpreise die Gewinnchancen in der Landwirtschaft
stark verbessern, ist dieses Verhalten rational.
Deshalb unterscheiden sich einzelne Länder unter Umständen
bezüglich des agrarstrukturellen Wandels. Ein Beispiel für den ersten
Fall ist Japan. Dort stiegen die außerlandwirtschaftlichen Löhne infolge
der Industrialisierung rasch an. Die durchschnittliche Betriebsgröße
nahm aber in den vergangenen achtzig Jahren nur von knapp 1 ha auf
1,25 ha Bodenfläche zu. Während aber um die Jahrhundertwende noch
drei Viertel dieser extrem kleinen Betriebe dem Vollerwerb dienten,
werden heute mehr als drei Viertel im Nebenerwerb bewirtschaftet.
Typisch für die zweite Art der Entwicklung ist Nordamerika. Parallel zur
raschen Produktivitätssteigerung infolge des technischen Fortschritts
nahm in den USA die durchschnittliche landw. Betriebsgröße von 87 ha
(1954) auf 157 ha (1977) zu. In Westeuropa hat sich die Agrarstruktur
zwischen diesen beiden Extremen entwickelt. Nach dem Agrarbericht
1999 beziehen mehr als die Hälfte aller landw. Betriebe 10 und mehr
Prozent ihres Erwerbseinkommens außerhalb des Betriebs. Die Bedeutung
der Mehrfachbeschäftigung bzw. der Kombination verschiedener
Einkommen ist in den vergangenen Jahren europaweit ständig gestiegen.
Abgesehen von einigen Zweigen der Tierproduktion (Massentierhaltung)

18

ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

haben sich die Familienbetriebe den größeren Lohnarbeitsbetrieben
als überlegen erwiesen. Auch die angeblich optimalen großen landw.
Produktionsgenossenschaften in den sozialistischen Ländern sind der
Konkurrenz nicht gewachsen gewesen, sobald sie dem freien Wettbewerb
ausgesetzt worden sind. Denn wenn die staatliche Unterstützung wegfällt,
wird wirksam, dass die Kooperationskosten die Kooperationskostenvorteile
übersteigen (vgl. Langbehn, 1990, S.198).
Wir sind in unserer Betrachtung vom Betrieb zum Haushalt
übergegangen. In einem letzten Schritt wollen wir vom Haushalt zur
Familie übergehen. Die Betrachtung unseres Problems aus der Sicht
der Bauernfamilie führt uns noch einmal zurück zu Tschajanow, der
dazu eigentlich schon 1913 den wesentlichen Gedanken entwickelt
und 1923 in deutscher Sprachen veröffentlicht hat. Tschajanow hat
nämlich schon in der damaligen Diskussion darauf hingewiesen, dass
im Allgemeinen weder Gewinnmaximierung noch Maximierung des
gesamten Haushaltseinkommens das Ziel bäuerlichen Wirtschaften ist. Die
Bauernfamilie, so argumentiert er, sei vielmehr bestrebt, ihre Bedürfnisse
mit möglichst geringen Anstrengungen zu befriedigen. Die Bedürfnisse
bestehen sowohl aus dem materiellen Verbrauch von Lebensmitteln,
Heizmaterial usw. als auch aus den Ansprüchen auf soziale Kontakte und
soziales Ansehen, Bewirtung von Gästen, Geben von Almosen, Stiftungen,
Ausstattung der Wohnung usw. Freilich müssen unter ungünstigen
Bedingungen viele Kleinbauern an die Grenze der Leistungsfähigkeit
ihrer Familie gehe, um die notwendigsten Ansprüche befriedigen zu
können, vor allem dann, wenn es an Verdienstmöglichkeiten außerhalb
der Landwirtschaft mangelt oder wenn nur Hungerlöhne bezahlt werden.
Unter solch schlechten Bedingungen ist auch Kinderarbeit ein weit
verbreitetes Übel.
Da der Bauer bestrebt ist, so führt Tschajanow (1923, S. 60) aus, „die
Bedürfnisse der Familie mit möglichst geringer Mühe zu decken, verwendet
er ihre Arbeitskraft in Anpassung an die vorhandenen Produktionsmittel
und unter Berücksichtigung aller Verwendungsmöglichkeiten so, dass alle
Möglichkeiten zur Erzielung eines hohen Ertrages ausgenützt werden.
In diesem Bestreben lässt die Bauernfamilie unter Umständen auch
Ländereien und andere Produktionsmittel unausgenutzt, wenn die Arbeit
in anderer Form ihr vorteilhaftere Bedingungen verspricht“. Wir kennen
dieses Verhalten in Deutschland unter dem Namen „Sozialbereiche“. Unter
„Sozialbrache“ versteht man Grundstücke, die nicht mehr bewirtschaftet
werden, weil die Eigentümer nicht mehr auf deren Erträge angewiesen sind.
Die Bauernfamilie unterscheidet sich in ihrem Verhalten insofern von
einem Kapitalisten dadurch, dass dieser irgendwie sein gesamtes Kapital
gewinnbringend anlegt, wogegen die Bauernfamilie ihre Arbeitskraft nie
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bis zum Letzten ausnutzt, wenn sie nicht durch Not dazu gezwungen wird.
Sie hört zu arbeiten auf, wenn ihre Bedürfnisse entsprechend den sozialen
Ansprüchen befriedigt sind und das Gleichgewicht zwischen Einnahmen
und Ausgaben hergestellt ist. Arbeitserleichterungen und Mußestunden
gehen ebenfalls in die bäuerliche Nutzenrechnung ein. Ausländischen
Beobachtern fällt auf, dass in der Türkei anscheinend den Bauern das
Zusammensitzen im Teehaus wichtiger ist als die Arbeit auf dem Feld.
Sie bewerten demnach die Pflege der sozialen Beziehungen höher als das
Einkommen, das sie zur selben Zeit durch Arbeit verdienen könnten.
Häufig kann man auch bemerken dass Bauern einen größeren Traktor
kaufen, als sie aus technischen Gründen benötigen würden. Aber das
Mehr an Sozialprestige, das ihnen der stärkere Traktor bei den Nachbarn
einbringt, ist ihnen das Weniger an konsumierbarem Einkommen wert.
Tschajanow kommt zu dem Schluss, daß „in der bäuerlichen Wirtschaft
regelmäßig die Arbeitskraft nicht voll ausgenutzt wird“ (1923, S. 29). „Das
Maß, in dem der Bauer seine eigene Arbeitskraft ausbeutet, wird ihm auf das
Strengste durch die Schwere seiner Belastung mit Verbrauchsansprüchen
seiner Familie vorgeschrieben“ (1923, S. 32). Die Verbrauchsansprüche
ändern sich jedoch im Familienzyklus. Die optimale Betriebsgröße ist
daher in ein und demselben Familienbetrieb nicht konstant, sondern
von der jeweiligen Personenzahl und Zusammensetzung des Haushaltes
abhängig. „Jede Familie stellt in Abhängigkeit von ihrem Alter hinsichtlich
ihrer Arbeitskraft, der Größe ihrer Bedürfnisse, des Verhältnisses der
Verbraucher zu den Arbeitseinheiten sowie der Anwendungsmöglichkeiten,
die sich für das Prinzip der Arbeitsteilung ergeben, einen ganz eigenartigen
Arbeitsapparat dar“ (1923, S. 16). Die optimale Größe des landw.
Familienbetriebes liegt demnach zwischen dem Maximum, das durch
die Familienarbeitskräfte lohnend bewirtschaftet werden kann, und dem
Maximum das durch die zur Erhaltung der Familie benötigte Gütermenge
bestimmt wird. Aus der Warte der Bauernfamilie hat es keinen Sinn mehr
zu arbeiten, wenn die Beschwerlichkeit zusätzlicher Arbeit größer ist als
der Nutzen. Und es wäre irrational, die Betriebsgröße auszudehnen oder
die Viehbestände zu vergrößern, wenn die Arbeitskraft anderswo besser
eingesetzt werden kann.
Für den türkischen Dorfbewohner stellt sich nicht in erster Linie das
Problem der optimalen Betriebsgröße, sondern das Problem der optimalen
Haushaltsgröße. Sein Ziel ist es, eine möglichst große Arbeitseinheit zu
bilden. Das angestrebte Ideal ist ein Haushalt, der aus einem Ehepaar und
ein oder mehreren verheirateten Söhnen besteht. Denn zur Deckung des
Arbeitsbedarfs ist man fast ausschließlich auf die eigene Familie angewiesen.
Vor allem der Mangel an weiblichen Arbeitskräften ist für den dörflichen
Haushalt sehr problematisch, weil sie flexibler und vielseitiger als Männer
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eingesetzt werden können. Das wirtschaftliche Handeln des anatolischen
Bauern bezweckt im Kern weder die Maximierung der Produktion noch des
Gewinns, sondern zielt auf die Erhaltung, Verbesserung und Vermehrung
sozialer Beziehungen. Dies kommt in folgender Bemerkung eines Bauern
treffend zum Ausdruck, die ich abschließend zitieren möchte: ’’ Was
brauche ich Geld. Ich brauche Männer. Ich brauche Leute, die kommen,
wenn ich sie rufe. Ich brauche jemand, der keinen Weg und keine Mühe
scheut, wenn ich ihn brauche. Ja – verdiene ruhig Geld. Aber steck es in
deine Beziehungen. Gib es anderen, deren Hilfe du brauchst’’ (Schiffauer,
1987, S. 150).

Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird die optimale Betriebsgröße in der
Landwirtschaft zwischen den Extremen des Zwerg- und des Großbetriebes
gesucht. Das Betriebsoptimum hängt nicht nur von objektiv ökonomischen
Maßstäben ab, sondern auch von den agrarpolitischen Zielen, vom
Leistungsvermögen, von den Ansprüchen der Landwirte und ihrer Familien.
Wichtige Kriterien, wie der Umfang der Produktionsfaktoren (Boden,
Arbeit, Kapital), das wirtschaftliche Verhältnis (Bruttoproduktion, Betriebsund Arbeitseinkommen), der Betriebszweck sowie die Erwerbsfunktion
und die Art der Betriebsleitung, spielen bei der Feststellung der optimalen
Betriebsgröße in der Landwirtschaft besonders große Rollen.

Summary
In the available work the optimal size of company in the agriculture
between the extremes of the dwarf and of the large-scale enterprise is
looked for. The operating optimum depends not only on objectively
economic yardsticks, but also on the agrarian goals, on the efficiency, on
the requirements of the farmers and their families. Important criteria, like
the range of the factors of production (soil, work, capital), the economic
relationship (gross production, operating and earned income), the
operating purpose as well as the acquisition function and the kind of the
production management, play particularly large roles with the statement of
the optimal size of company in the agriculture.

Résumé.
Dans le présent travail, la dimension de l’entreprise optimale dans
l’agriculture entre les extrémités la grande entreprise et de nain est cherchée.
L’optimum industriel dépend non seulement des échelles objectivement
économiques, mais aussi des objectifs agraires, de la capacité de
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production, des exigences des agriculteurs et de leurs familles. Des critères
importants, comme l’ampleur des facteurs de production (sol, travail,
capital), les relations économiques (production brute, revenu professionnel
et d’exploitation), le but industriel ainsi que la fonction d’acquisition et le
type de direction d’usine, jouent des rôles particulièrement grands dans la
constatation de la dimension de l’entreprise optimale dans l’agriculture.
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TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL KREDİ
KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
AGRICULTURAL CREDIT FOR USE STUDY OF FARMERS IN
TURKEY (A CASE OF TOKAT PROVINCE)
Bilge GÖZENER1

ÖZET
Finansman her alanda olduğu gibi tarımda da üretimin devamlılığı için önemli faktörlerin başında gelmektedir. Son yıllarda tarımsal üretimde kredi kullanımında meydana gelen artışlar konunun önemini göstermektedir. Tokat ili Artova
ilçesi köylerindeki tarımsal kredi kullanan çiftçilerin; kredi kullanım durumları
üzerine hazırlanan bu araştırmada Tokat ili Artova ilçesi köylerinde tarımsal kredi
kullanan 90 çiftçi ile yapılan anket verileri kullanılmıştır. Yapılan anketler sonucunda çiftçilerin farklı gelir gruplarına dahil oldukları ancak yüksek sayılabilecek
gelire sahip çiftçi oranının oldukça düşük olduğu, genellikle çekirdek ailelerden
oluştukları belirlenmiştir. Yöredeki çiftçilerin iklim koşullarına bağlı olarak bahçe
tarımı yapmadıkları, genellikle tarla tarımı yaptıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca ankete katılan üreticilerin %37,78’inin tarım dışında gelir getiren başka bir faaliyette
bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada çiftçilerin farklı amaçlarla kredi kullandıkları belirlenmiştir. Çiftçilerin %76,67’sinin nakdi %23,33’nün ise ayni
kredi kullandığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çiftçi, Finansman, Kredi, Tokat İli

ABSTRACT
Financing is one of the most important factors for the continuity of production
in agriculture as it is in every area. Increases in the use of credit in agricultural
production in recent years show the importance of this. Farmers who use
agricultural loans in the villages of the province of Artova in Tokat province; this
survey which is prepared on the use of credit, conducted questionnaires with 90
farmers using agricultural loans in the province of Artova in Tokat province. As a
result of the surveys, it was determined that the farmers were included in different
income groups, but the proportion of the farmers with a high rate of income was
very low, usually composed of core families. It was observed that the farmers in the
1 Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi
Bölümü, Tokat, bilge.gozener@gop.edu.tr
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region did not do gardening depending on the climatic conditions, they usually
farmed fields. It was also found that 37.78% of producers participating in the
survey had another activity that generated income other than agriculture. It has
been determined that farmers use credit for different purposes. It is determined
that 76.67% of the farmers use cash and 23.33% use the same loan.
Keywords: Farmer, Financing, Credit, Tokat Province

GİRİŞ
Türkiye’de tarım işletmeleri genellikle küçük ölçekli aile işletmelerinden
oluşmaktadır. İşletmelerin küçük oluşu sermayenin ve tasarruf olanaklarının da sınırlı olmasına ve işletme içerisinde yaşanan bu finansman sorunlarının çözümü için tarımsal kredi kullanımını ön plana çıkarmaktadır
(Taşkıran ve Özüdoğru, 2010).
Tarımsal krediler Türkiye’de ve dünyada genellikle devlet tarafından
desteklenen yerel bankalar, bu alanda uzmanlaşmış kredi kurumları ve kooperatif bankaları tarafından verilmektedir (Özçelik ve ark., 2005). Kooperatif ve birlikler 1960 yılından sonra değişim gösteren ekonomik şartlar
karşısında, tarımsal destekleme politikası aracı olarak görülerek, destekleme alımları ile görevlendirilmişlerdir (Onurlubaş ve Kızılaslan, 2007).
Tarım işletmelerinde; doğal afetler, çeşitli hastalık, haşere ve hayvanların verdiği zararlar ve göçler, işletmelerin küçük ölçekli olması, tarımsal
gelirlerinin yetersiz düzeyde olması, üretimin ve kalitenin artırılmasına yönelik yatırımlar, sosyo-ekonomik faktörler kredi ihtiyacı yaratan etkenlerin
başında gelmektedir. Tarımsal krediler; işletmenin finansal açıdan zayıfladığı ve likidite yönünden eksikliğe düştüğü zamanlarda destek olmakta,
işletmenin devamlılığının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
Üretici aldığı kredi ile mevcut üretim dallarının teknik donanımlarını
geliştirerek genişletir veya yeni üretim dallarına yer vererek gelirini artırabilmektedir (İnan 1994, Özçelik ve ark., 2005).
Bu çalışmada Tokat ili Artova ilçesi köylerindeki tarımsal kredi kullanan çiftçilerin; kredi kullanım durumları, amaçları ve tarımsal kredi kullanılırken karşılaştıkları sorunları belirlemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili
daha önce yapılmış olan araştırmalar aşağıda verilmiştir.
Erdaş (2012), tarımsal kredilerin tarımın finansmanındaki rolünü, doktora tezinde yapılan saha çalışması ile ve ilgili bölge için tarımsal işletme
yapısının parçalı ve küçük olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu parçalı işletme yapısının, işletmelerin, ölçek ekonomilerinden yararlanamamalarına ve
geçimlik tarım uygulanmasına sebep olduğunu belirlemiştir.
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Eker, Duramaz ve Koçtürk (2013)’ün Manisa’da yaptıkları çalışmanın konusu; kırsal kalkınmada, bankanın ve tarımsal kredilerin rolü olup, çalışma
sonucunda kırsal kalkınma olabilmesi için devlet destekli kredi uygulamalarının devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Sektörel bazda bir diğer çalışma ise Arslanbey’e (2011) ait olup, “Bankacılık Sektörü ve Tarım Kredileri: Türkiye’de Tarımın Finansmanı ve T.C.
Ziraat Bankası A.Ş.’nin Rolü” başlıklı tezinde geçmişten günümüze kadar
değişen tarım bankacılığının işletmeler üzerindeki etkilerini araştırmış ve
T.C. Ziraat Bankası’nın bu süreç içerisindeki rolünü incelemiştir.
Kişman ve Kıraç (2014), Türk tarım sektörü ile Dünya Bankasından sağlanan tarımsal krediler arasındaki ilişkinin inceledikleri araştırmalarında;
tarımsal destekleri kaldırarak tarımsal faizleri piyasaya göre ayarlanması,
tarım satış kooperatiflerinin özerkleştirilmesi ve tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesini ya da kapatılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Aksu (2012), 2003-2011 yılları arası tarımsal kredi, tarımsal istihdam, tarımsal ihracat ve tarımsal üretime ilişkin verileri kullanarak, tarımsal üretim
ve kredi arasında nedenselliği araştırmak amacıyla analiz yapmıştır. Çalışmanın sonucunda tarımsal krediler ile iki değişken arasında tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi içinde olduğunu ancak tarımsal üretim arasında Granger
nedenselliği tespit edilememiştir.
Terin ve ark. (2014) ise; 1995-2012 yıllarına ait verileri kullanılarak çeşitli
testler yardımıyla tarımsal üretim ile tarımsal kredi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre; tarımsal üretim
ile tarımsal kredi arasında üretimden krediye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu ve tarımsal üretim değerindeki artışın kredi kullanımını arttıracağını belirtmişlerdir.
Yıldız ve Oğuzhan (2007), 1963-2004 yıllarına ait verileri kullandıkları
“Türkiye’de Uygulanan Para Politikalarının Tarımsal Üretime Etkisi” başlıklı makalelerinde VAR Modelini kullanarak Türkiye’de, uygulanan para
politikalarının tarımsal üretime etkisini analiz etmiş ve tarımsal kredilerin,
sektörün sorunlarının giderilmesinde diğer değişkenlere göre daha önemli
olduğunu tespit etmişlerdir.
Gaytancıoğlu (2009), “Türkiye’de ve Dünyada Tarımsal Destekleme Politikası” isimli çalışmasında tarımda politika oluşturmanın nedenleri, amaçları, araçları ve finansmanı gibi konuları inceledikten sonra ABD ve AB’de
tarımsal desteklemenin nasıl olduğunu açıklamıştır. Türkiye tarımının sorunlarını açıklayıp diğer ülkelerdeki tarımsal desteklemeler ışığında tarım
sektörünün geliştirilebilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durmuştur.
Hüsmanlar (2011), “Dış Kaynaklı Tarımsal Kredilerin Tarımsal Üretime Etkileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezinde yabancı kaynaklı kredi
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kullanımının ülke ekonomisi ve tarım sektörüne olan olumsuz etkileri ele
alınmış ve tarımda yabancı kredi kaynaklarına olan ihtiyacının azaltılması
için yapılması gerekenler konusunda bilgilere yer verilmiştir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın ana materyalini; Tokat ili Artova ilçesi köylerinde tarımsal kredi kullanan 90 üretici ile 2017 yılında yapılan anketlerden elde edilen
veriler oluşturmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi kayıtları incelenmiş, kredi kullanan çiftçi sayısı 113 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örnek hacminin belirlenmesinde tam sayım yöntemi kullanılmış
olup, üreticilerin birçoğunun kışın köyde kalmaması gibi nedenlerden ötürü üreticilerden sadece 90 kişiye ulaşılmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler frekans tabloları ile özetlenip yorumlanmaya çalışılmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Anket yapılan yöredeki çiftçiyi tanımak amacıyla yaş, eğitim durumu, ailede bulunan birey sayıları ve gelirleri gibi bazı demografik özellikleri incelenmiş ve bunlara ait değerler ve oransal dağılımları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Ankete Katılan Üreticilerin Bazı Demografik Özellikleri (%)
25-35
36-47
Yaş Dağılımı
48-59
60 ve üzeri
Okur-yazar
İlkokul
Eğitim Durumu Ortaokul
Lise
Ön lisans-lisans
7400-17000
17001-25000
Yıllık Gelir
25001-40000
Dağılımı (TL)
40001-53000
53001 ve üzeri

Frekans
11
36
30
13
13
47
15
10
5
21
33
19
12
5

%
12,23
40,00
33,33
14,44
14,44
52,21
16,68
11,11
5,56
23,33
36,67
21,11
13,33
5,56

Görüşme yapılan üreticilerin yarıya yakını (%40,00) 36-47 yaş aralığında
bulunurken, %33,33’ünün 48-59, %14,44’ünün 60 ve üzeri, %12,23’ünün
ise 25-35 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir.
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Ankete katılan çiftçilerin sadece %14,44’ünün okur-yazar oldukları,
%52,21’inin ilkokul, %16,68’inin ortaokul, %11,11’inin lise ve geriye kalan
%5,55’inin ise ön lisans ve lisans mezunu oldukları belirlenmiştir.
Çizelge 1 incelendiğinde çiftçilerin farklı gelir gruplarına dahil oldukları, yıllık 53 001 TL ve üzeri geliri bulunan çiftçilerin oranın oldukça düşük
olduğu saptanmıştır. Çiftçilerin yıllık ortalama gelirleri 40 663,44 TL ve tarım dışı gelirleri ise; 11 376,67 TL olarak belirlenmiştir. Yani gelirlerinin
%72,02’si tarımsal gelirden oluşmaktadır.
Ankete katılan çiftçilerin ailelerindeki birey sayıları incelendiğinde genellikle çekirdek ailelerden oluştukları söylenebilir. Ailedeki birey sayısı 6
ve üzeri olanların oranı %16,67, 2-3 kişi olanların %34,44 ve 4-5 kişi olanlar
%48,89’luk oranla en yüksek paya sahiptir.
Ankete katılan çiftçilerin arazi varlıklarına dair verileri Çizelge 2’de görmek mümkündür.
Çizelge 2. Ankete Katılan Çiftçilerin Arazi Varlığı (da)

1-15
16-30
31- üzeri
Yok

SULU
Frekans
37
18
4
31

%
41,11
20,00
4,44
34,45

KURU
Frekans
31
4
7
48

%
34,45
4,44
7,78
53,33

Çiftçilerin ortalama 30,72 da araziye sahip oldukları, arazilerin bir kısmının sulu bir kısmının kuru olduğunu Çizelge 3’den görmek mümkündür.
Çiftçilerin %34,45’inin sulu, %53,33’ünün ise kuru arazisi bulunmamaktadır.
Araştırma bölgesindeki iklim şartlarından dolayı bölgede hayvancılık
ve tarla tarımının var olduğu meyvecilik yapılmadığı gözlemlenmiştir. Ankete katılan çiftçilerin farklı ürünler yetiştirmekte olduğu belirlenmiş olup,
yetiştirdikleri bu ürünler Çizelge 3’de görülmektedir.
Çizelge 3. Ankete Katılan Çiftçilerin Yetiştirdikleri Ürünler*
Frekans
%
Arpa
20
22,22
Buğday
24
26,67
Fiğ
9
10,00
Mercimek
1
1,11
Mısır
1
1,11
Nohut
8
8,89
Şekerpancarı
27
30,00
*Birden fazla seçenek işaretlendiğinden dolayı toplam %100’ü aşmaktadır.
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Ankete katılan üreticilerin yetiştirdikleri ürünler incelendiğinde
%30,00‘luk oranla şeker pancarının ilk sırada yer aldığı, bunu buğday ve
arpanın izlediği, mercimek ve mısırın ise yok denilecek kadar az yetiştirildiği belirlenmiştir.
Ankete katılan üreticilerin %37,78’sinin tarım dışında gelir getiren başka bir faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Bu faaliyetler Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Ankete Katılan Çiftçilerin Tarım Dışı Faaliyetleri
Emekli
İşçi
Esnaf
Serbest Meslek
Memur

Frekans
6
3
8
16
1

%
17,65
8,82
23,53
47,06
2,94

Üreticilerin tarım dışındaki meslekleri incelendiğinde ilk sırada serbest
meslek gelmekte, bunu sırasıyla esnaf, emekli, işçi ve memurlar izlemektedir. Çiftçilerin bazıları, tarım dışındaki faaliyetleri için bir sermayeye
gereksinim duymaktadır. Çiftçilerin büyük bir çoğunluğu (%80,00) tanıdıklarından borç alarak, %22,22’si kredi, %3,33’ü birikimlerinden, %3,33’ü
ise tarımsal gelirleri ile bu tarım dışı gelirin sermayesini oluşturduklarını
belirtmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre çiftçilerin %90’ı çevrelerinde birçok çiftçinin kredi kullandığını belirtmiştir.
Çiftçilerin %76,67’sinin nakdi %23,33’nün ise ayni kredi kullandığı belirlenmiştir.
Yapılan araştırmada ankete katılan çiftçilerin farklı amaçlarla kredi kullandıkları belirlenmiştir.
Çizelge 5. Ankete Katılan Çiftçilerin Kredi Kullanım Amaçları
Arazi alımı
Bitkisel üretim
Girdi temini
Hayvancılık
Mekanizasyon

Frekans
3
8
14
26
39

%
3,33
8,89
15,56
28,89
43,33
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Çizelge 5 incelendiğinde üreticinin krediyi en fazla mekanizasyon ve
hayvansal üretim için en az ise arazi alımında kullandığı görülmektedir. Bu
durum araştırma bölgesinde çiftçinin önemli ölçüde tarımsal faaliyet olarak
hayvansal üretim yapıyor olmasının yanı sıra, hayvan ve mekanizasyon
kredilerinin faiz oranlarının, arazi alım ve bitkisel üretim faiz oranlarına
göre daha düşük ve daha uzun vadeli olması ile açıklanabilir.
Erdaş (2012), Edirne ilinde yapmış olduğu çalışmada; %36,1’ini tarımsal girdi temini için, %29,9’unu tarımsal yatırımlar için, %13,5’ini işletme
sermayesini tamamlamak için, %4,9’unu tüketime dönük ihtiyaçlarda kullanmak için, %1,2’lik kısmı ise diğer işler için tarımsal kredi kullandıklarını belirtmiştir.
Kızılaslan ve Köksal (2002), yaptıkları çalışmada ise kredi kullanım
alanlarının %79,2 besi sığırcılığı, %1,2 damızlık süt sığırcılığı, %8,3 yem
kredisi %5,7 koyunculuk, %3,2 bitkisel üretim, %1,9 tarım alet ve makine
kredisi olduğu belirlenmiştir.
Çiftçiler kredi kullanımı konusunda; komşularından (%53,33), televizyondan (%27,78), internetten (%12,22) ve gazetelerden (%6,67) bilgi
edindiklerini belirtmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre kullanılan kredi çiftçinin o anki ihtiyacını
karşılamasına rağmen, sonrasında ödenmesi gereken bir borç olduğundan
çiftçinin belirli bir bölümü (%64,44) için sıkıntı gözüyle görülmektedir.
Anket sonuçlarına göre çiftçilerin %61,11’i Ziraat Bankası, %38,89’u
ise Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanmışlardır. Tarım Kredi Kooperatifinden alınan kredinin türü Çizelge 6’da verilmiştir.
Erdaş (2012)’ın, incelediği tarım işletmelerinin kredi temin kaynakları
Ziraat Bankası (%50), özel bankalar (%9,42), Tarım Kredi Kooperatifleri
(%52) ve Tarım Satış Kooperatifleri (%0,8) olarak belirlemiştir.
Kızılaslan ve Köksal (2002) ise yaptıkları çalışmada kredi kaynağının
%54,44’ünü Ziraat Bankası, %43,34’ünü Ziraat Bankası ile birlikte Tarım
Kredi Kooperatifi, %2,22’sini ise sadece Tarım Kredi Kooperatiflerinin
oluşturduğunu ifade etmiştir.
Çizelge 6. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden Aldıkları Kredinin Türü*
Frekans
%
17
48,57
4
11,43
22
62,86
1
2,86
Nakit
9
25,71
*Birden fazla seçenek işaretlendiğinden dolayı toplam %100’ü aşmaktadır.
Ayni

Gübre
Tohum
Mazot
Tarım alet
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Tarım kredi kooperatifinden kredi kullanan çiftçilerin %25,71’i nakit
olarak kredi kullandıklarını, geriye kalanlar ise gübre, tohum, mazot ve
makine olarak kredi temin ettiklerini belirtmiştir.
Çizelge 7. Çiftçilerin Kullanılan Kredinin Miktarı (TL)
Miktar
1000-10000
10001-30000
30001-70000
70001 ve üstü
TOPLAM

Frekans
17
36
14
23
90

%
18,88
40,00
15,56
25,56
100,00

Çiftçilerin kullandıkları kredi miktarları 1000 TL den başlayıp, 70001 TL
üzerine kadar farklılık göstermektedir. Çizelge 7 incelendiğinde çiftçilerin
en fazla 10001 TL - 30000 TL arasında kredi kullandıkları görülmektedir.
Çiftçilerin %46,67’si çektikleri kredileri ödemede sıkıntılar yaşadıklarını
ve bunun maddi yetersizliklerden kaynaklandığını belirtmiştir.
Çiftçilerin çoğu (%74,44) kredi çekmek konusunda herhangi bir sorun
yaşamadığını belirtmiştir. Erdaş (2012)’ın yaptığı çalışmada ise, tarımsal
kredi kullanan tarım işletmesi sahiplerinin %52’sinin tarımsal krediyi
öderken zorlukla karşılaşmadığı belirlenmiştir.
Çizelge 8. Çiftçilerin Kolay Kredi Temin Ettiklerini Düşündükleri Ürünler
Aromatik bitkiler
Şeker pancarı
Yonca
Bitkisel
Üretim
Ayçiçeği
Korunga
Hububat
Hayvansal Üretim
Her alanda

Frekans
1
7
17
1
7
46
8
3

%
1,11
7,78
18,89
1,11
7,78
51,11
8,89
3,33

Ankete katılan üreticilerin çoğu bitkisel üretim için kredi temininin
daha kolay olduğu ifade etmiş ve üreticilerin %51,11’i hububat %18,89’u
ise yoncaya devletin daha kolay kredi verdiğini belirtmiştir (Çizelge 8).
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Çizelge 9. Çiftçilerin Kredi Kullanım Sıklıkları
2 yılda bir
3-5 yılda bir
5 yılda bir
Borç bitince
Her sene
İhtiyaca göre

Frekans
5
1
2
2
8
72

%
5,56
1,11
2,22
2,22
8,89
80,00

Anket sonuçlarına göre çiftçilerin %80,00’i kredi çekme aralıklarını ihtiyaca göre belirlendiklerini, bunun yanı sıra her sene, bir borcun bitiminde,
5 yılda bir, 3-5 yılda bir ve 2 yılda bir kredi çeken çiftçilerin olduğu belirlenmiştir (Çizelge 9).
Erdaş (2012), Edirne ilinde yapmış olduğu çalışmada, tarım işletmelerinin %70,9’unun her yıl, %14,3’ünün ise iki yılda bir tarımsal kredi kullandıklarını belirtmiştir.
Kızılaslan ve Köksal (2002) ise, Yozgat ilinde yapmış oldukları çalışmada, her yıl kredi kullananların oranını %61,11, 2-3 yıl veya daha uzun
aralıklarla kredi kullananların oranlarını ise %38,89 olarak belirlemişlerdir.
Ankete katılan çiftçilerin %21,11’inin birden fazla kredi borcu olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan anket sonuçlarına göre çiftçilerin %57,78’i çevrelerindeki diğer çiftçileri kredi kullanımı konusunda olumlu yönde etkiledikleri belirlenmiştir.
Çiftçilerin %78,89’u devlet teşviği ile kredi arasındaki farkı bildiğini belirtmiştir.
Ankete katılan çiftçilerin tarımsal kredi kullanımı konusundaki düşüncelerinin neler olduğu merak edilmiş ve alınan cevaplar değerlendirilmiştir. Çiftçilerin çoğu (%81,11) kredinin yerinde ve doğru kullanımı ile üretimin gelir
artışı ile sonlanacağını ve böylelikle çok faydalı olacağını düşünmektedir. Çiftçilerin ise sadece %18,89’unun geri ödemede zorlanmayacağını düşündüğü zamanlarda tarımsal kredi kullanmanın doğru olduğunu ifade etmişlerdir.

SONUÇ ve ÖNERİ
Bu çalışmada Tokat ili Artova ilçesi köylerinde tarımsal kredi kullanan
çiftçiler ile anket yapılmış ve elde edilen veriler frekans ve oranları içeren
tablolar oluşturularak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda bölgedeki ankete katılan çiftçilerin farklı gelir
gruplarına dahil oldukları, yüksek olarak tanımlanabilecek gelir grubuna
dahil olan çiftçilerin oranın oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Bu sonuç
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bize düşük gelirli olarak tanımlanabilen çiftçinin tarımsal kredi kullanımını
tercih ettiğini göstermektedir.
Ankete katılan çiftçiler farklı amaçlarla kredi kullanmaktadır. Araştırma bölgesindeki iklim şartlarından dolayı bölgede hayvancılık ve tarla tarımının var olduğu meyvecilik yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucu
olarak ankete katılan çiftçilerin %28,89’u aldıkları tarımsal krediyi hayvansal üretimde kullandıklarını belirtmiştir. Konu bu açıdan ele alındığında
bölgesel olarak üretim desenine yönelik kredi ve teşviklerde iyileştirmeler
yapılarak yöre çiftçisinin bu kredilerden daha fazla faydalanması sağlanabilir.
Ankete katılan üreticilerin %37,78’sinin tarım dışında gelir getiren başka bir faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerin bazıları, tarım dışındaki faaliyetleri için bir sermayeye gereksinim duymakta ve bu ihtiyacı
bazı çiftçiler (%22,22) kredi ile karşılamaktadır. Her ne kadar çiftçi tarafından kredi kullanımı anlık ihtiyacı giderse bile, çiftçinin belirli bir bölümü
(%64,44) için sonradan ödenmesi gerektiği düşünülünce sıkıntı gözüyle
görülmektedir.
Anket sonuçlarına göre Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi temin
eden çiftçilerin oranının düşük olmadığı ve bu çiftçilerin %90’ının gübre,
tohum, mazot ve makine olarak girdi temin ettikleri ayrıca nakit olarak
kredi kullanımında en fazla 10001 TL - 30000 TL arasında kredi kullanıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra çiftçilerin önemli bir kısmının kredi çekme
aralıklarını “ihtiyaca göre” şeklinde tanımlamış olması, araştırma bölgesinde görüşülen üreticilerin işletme büyüklüklerini veya üretim kapasitelerini arttırmaktan çok, yıllık üretim faaliyetlerini finanse etmek ve mevcut
durumun korunmasına yönelik kredi kullanımına yöneldikleri şeklinde
yorumlanabilir.
Ankete katılan çiftçilerin önemli bir kısmı tarımsal kredinin yerinde ve
doğru kullanımı ile üretimin gelir artışı ile sonlanacağını ve böylelikle çok
faydalı olacağını düşünmektedir. Bu sonuç, Türkiye’de tarımsal üretim değerindeki artışın tarımsal kredi kullanımını arttıracağı şeklinde yorumlanabilir. Çünkü, tarımsal üretimi arttırmaya yönelik uygulanacak teşvikler
dolaylı olarak da olsa tarımsal kredi kullanımını arttıracaktır. Bu durum
ekonomik hayatın gelişmesine ve tarım sektörüne kredi sağlayan kurumların artmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, birçok gelişmiş ülkede oturmuş bir sistem olan kooperatif bankacılığı konusunda Türkiye’de
önemli eksiklikler yaşanmaktadır.
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KORUNAN VE KORUNMAYAN DOĞAL MERA
ALANLARININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ
COMPARISON OF SOME CHARACTERISTICS OF
PROTECTED AND NON-PROTECTED NATURAL
RANGELANDS: A CASE STUDY OF BARTIN
Şahin PALTA1*, Ayşe GENÇ LERMİ2
ÖZET
Bu araştırma, Bartın ili Mekeçler Köyünde bulunan köy ortak meralarında 2017
yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Mekeçler köyünde
bulunan korunan ve korunmayan köy ortak meralarının bitki tür çeşitliliğini, bitki ile kaplı alanını, botanik kompozisyonunu ve mera durumunu karşılaştırmaktır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, korunmayan doğal mera alanında 16 familyaya ait 56
bitki taksonu belirlenmiştir. Teşhis edilen bitki taksonlarının 13 tanesi tek yıllık hayat
formuna ve 43 tanesi çok yıllık hayat formuna sahiptir. Araştırma alanında tespit edilen bitkilerin 15 tanesi buğdaygillere (Gramineae), 11 tanesi baklagillere (Fabaceae)
ve 30 adedi diğer bitki familyalarına aittir. Koruma altına alınan doğal mera alanında
24 familyaya ait 58 bitki taksonu belirlenmiştir. Teşhis edilen bitki taksonlarının 9
tanesi tek yıllık hayat formuna ve 49 tanesi çok yıllık hayat formuna sahiptir. Araştırma alanında tespit edilen bitkilerin 10 tanesi buğdaygillere (Gramineae), 11 tanesi
baklagillere (Fabaceae) ve 37 adedi diğer bitki familyalarına aittir. Mera alanlarında
yapılan vejetasyon analizine göre, korunan alanda bitki ile kaplı alan %92.17, korunmayan alanda %100 olarak belirlenmiştir. Korunan mera alanının botanik kompozisyonunun %10.34’ünü buğdaygiller, %32.18’ini baklagiller ve %57.48’ini diğer
familyalara ait bitkiler oluşturmaktadır. Korunmayan mera alanının botanik kompozisyonunun %26.80’ini buğdaygiller, %31.96’sını baklagiller ve %41.24’ünü diğer
familyalara ait bitkiler oluşturmaktadır. Sorenson’un benzerlik indeksine göre vejetasyon çeşitliliği %41.84 oranında benzer ve %58.16 oranında farklı bulunmuştur.
Analiz sonuçlarına göre korunan ve korunmayan mera alanlarının mera durumu
sırasıyla 3.1 (zayıf) ve 3.9 (zayıf) olarak belirlenmiştir. Klimaks vejetasyona göre her
iki mera alanında da mera durumunun zayıf olmasının en önemli göstergelerinden
birisi, botanik kompozisyonun büyük çoğunluğunun istilacı bitkilerden oluşmasıdır. Çünkü bu bitkiler yem değeri çok az olan veya yem değeri olmayan veya zehirli
bitkilerden oluşmaktadır. Ayrıca, mera alanlarında herhangi bir otlatma sisteminin
olmaması, erken ilkbahar ve geç sonbahar kritik otlatma dönemlerine dikkat edilmemesi de mera durumunun kötüye doğru gitmesine sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bartın, Mera, Mera Durumu, Botanik Kompozisyon
1 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Bartın / Türkiye
2 Bartın Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bartın / Türkiye
* Sorumlu Yazar: spalta@bartin.edu.tr
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ABSTRACT

This study was conducted in Mekeçler Village of Bartın province protected
common rangeland and non-protected common rangeland that belongs to the
village during vegetation period in 2017. The aim of this research was to determine
some properties of the rangelands such as botanical composition, canopy
coverage, biodiversity of plants and range condition. A total of 56 plant taxons
were determined that they consisted of 11 legumes, 15 grasses, 30 other family
taxons that they belonged to 16 plant families in non-protected rangeland area.
Thirteen of determined plants had annual life forms and the others had perennial.
In protected rangeland area, a total of 58 plant taxons were determined that they
consisted of 11 legumes, 10 grasses, 37 other family taxons that they belonged
to 24 plant families in non-protected rangeland area. Nine of determined plants
had annual life forms and the others had perennial.The plants were evaluated in
terms of forage value such as decreasers, increasers and invaders. The canopy
coverage of protected and non-protected rangeland areas were %100 and %92.7,
respectively. Botanical composition of protected rangeland was 32.18% legumes,
10.34% grasses and 57.48% other plant families. Botanical composition of nonprotected rangeland was 31.96% legumes, 26.80% grasses and 41.24% other plant
families. Range condition value of protected and non-protected rangeland areas
were 3.1 (poor) and 3.9 (poor), respectively. One of the most important indicators
of the poor range condition that the most of botanical composition composed of
invaders plants . The most important causes for the poor range condition were that
there was no any grazing system in the rangelands and the farmers don’t take care
of critical grazing season such as early spring and late autumn.
Keywords: Bartın, Rangeland, Range Condition, Botanical Composition

GİRİŞ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan nüfus yoğunluğuna bağlı
olarak birim alanda daha fazla üretime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların başında et, süt vb. hayvansal gıdalar gelmektedir. Hayvansal ürünlerin
daha sağlıklı, kaliteli ve ekonomik olabilmesi için bitkisel üretimin yapıldığı doğal mera alanlarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Mera alanlarımızın sürdürülebilirliği ancak bu sahaların yönetim planlamasının yapılması ve gerekli görülen yerlerde ıslah tedbirlerinin alınması
ile mümkün olabilmektedir.
Kaliteli kaba yem üretiminin en ucuz kaynağı doğal mera alanlarıdır.
Bununla birlikte kaliteli kaba yemler selüloz, yağ, protein, vitamin, mineral
içermesi ve hayvanların metabolik hastalıklara karşı daha dirençli olması
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açısından da oldukça önemlidir(Alçiçek & Karaayvaz, 2003). Ancak, Türkiye’nin 1940’lı yıllarda 46.5 milyon hektar olan mera alanları 1950’li yıllarda
37.9 milyon hektara ve 2009’lu yıllarda 14.6 milyon hektara kadar azalmıştır. Bununla birlikte hayvan birimi başına düşen mera alanı da önemli düzeyde düşmüştür (İptaş & Karadağ, 2010). Mera alanlarında farklı nedenlerden dolayı meydana gelen azalmalara bağlı olarak 1935’lerde 1 BBHB
(büyük baş hayvan birim) için yaklaşık olarak 2.2 hektar olan mera alanı
son yıllarda yaklaşık olarak 0.76 hektara gerilemiştir. Ayrıca mera alanlarımızda herhangi bir otlatma sisteminin olmayışı, otlatma kapasitesinin
aşılması gibi sebeplerden dolayı doğal mera alanlarımızın vejetasyon özellikleri tahrip olmuştur (Çaçan vd., 2014).
Doğal mera alanlarımızın botanik kompozisyonunun ve bitki tür çeşitliliğinin bilinmesi mera alanında yapılacak olan yönetim planlaması açısından oldukça önemli görülmektedir. Mera alanları ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle doğal mera alanlarımızın botanik kompozisyonunu, verimini,
otlatma kapasitesini ve ekolojik özelliklerini ortaya koymaktadır. Doğal
mera alanlarında yapılan bu çalışmalar ülkemizin mevcut mera durumunu
anlayabilmek açısından oldukça önem arz etmektedir (Büyükburç 1996).
Hayvancılığın ekonomik olabilmesi için hayvanlardan bol miktarda süt
alınabilmesi ve bu hayvanların üreme potansiyelinin yüksek olması gerekmektedir. Bu da hayvanların iyi beslenebilmelerine bağlıdır. Hayvanların
yetersiz beslenmesi sonucunda verimlerinde azalma meydana geleceği gibi
hastalıklara karşı da bağışıklık sistemleri azalacaktır (Sultan vd. 2008).
Doğal mera alanlarımızdaki biyolojik çeşitliliğin devam ettirilebilmesi,
botanik komposizyonlarının korunması ve iyileştirilmesi açısından mera
alanlarımızın uygun yöntem ve tekniklerle yönetilmesi gerekmektedir.
Mera yönetimi; vejetasyon, toprak ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden, devamlı ve maksimum hayvansal ürün elde edecek şekilde mera
alanlarının planlanması şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim, 1999). Tanımdan da anlaşılacağı gibi mera alanlarımızın sahip oldukları tüm doğal
kaynakları korumak ve mera alanının sürekliliğini sağlamak kaydıyla bu
alanlardan maksimum faydayı sağlayarak hem sağlıklı hem de ekonomik
otlatma yapılabilecektir.
Ülkemizin bütün çayır-mera alanlarının %37.54’ü Doğu Anadolu Bölgesi’nde, %29.58’i İç Anadolu Bölgesi’nde ve % 11.97’si Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Batı Karadeniz Bölgesi çayır mera alanının 782.256
ha olduğu, bölge içerisinde Bartın ili çayır-mera alanlarının ise 5.425 ha
olduğu bildirilmiştir (Kuşvuran vd. 2011).
Bu araştırma, Bartın ili Mekeçler Köyünde bulunan köy ortak meralarında
2017 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı,
Mekeçler köyünde bulunan korunan ve korunmayan köy ortak meralarının
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bitki tür çeşitliliğini, bitki ile kaplı alanını, botanik kompozisyonunu
ve mera durumunu karşılaştırmaktır. Araştırma sonucunda elde edilen
veriler ile mera alanlarının bazı özellikleri ortaya çıkarılmış ve meraların
devamlılığının sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirler bildirilmiştir.

MATERYAL ve METOD
Materyal
Bu çalışma, Bartın ili Mekeçler köyünde 2017 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırma alanı olarak etrafı dikenli tellerle çevrilmiş bir
doğal mera alanı ile herhangi bir koruma tedbiri alınmamış bir doğal mera
alanı seçilmiştir. Her iki mera alanında da otlatma yapılmaktadır. Korunan
ve korunmayan mera alanının büyüklüğü sırasıyla yaklaşık 47 dekar ve 16
dekardır. Bartın ilinin meteorolojik verilerine göre (1982-2011), yıllık ortalama sıcaklığın 12.6 °C ve yıllık ortalama yağışın 1044 mm olduğu belirtilmiştir (MGM, 2013; Öztürk vd. 2016). Ayrıca çalışma alanının nemli mezotermal iklim rejimine sahip olduğu bildirilmiştir (Atalay, 2011). USDA
toprak sınıflamasına göre bölgenin topraklarının ultisol topraklar sınıfına
girdiği belirtilmektedir (Kara vd. 2008; Palta vd. 2016).

Şekil 1. Mera alanlarından bir görünüş, a)korunan ve b)korunmayan.
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Metod
Vejetasyon döneminin başlamasıyla birlikte düzenli olarak araziye çıkılmış ve mera alanlarındaki bitkiler toplanmıştır. Çalışma alanlarından
toplanan bitkiler teşhis edilmiştir.
Toprağı kaplama oranı (vejetasyon örtüsü) ve botanik kompozisyon çizgi kesişmesi–teması veya transekt yöntemine göre analiz edilmiştir. Bu yöntemde 1 m uzunluğunda transekt hatları oluşturulmuş, alanı temsil edecek
şekilde 20 adet ölçüm yapılmış ve ortalamaları alınmıştır (Gökbulak 2013).
Azalıcı, çoğalıcı ve istilacı bitkiler klimaks vejetasyonu meydana getiren
bitkilerin aşırı otlatma karşısında gösterdikleri hassasiyete göre tespit edilmiştir (Dyksterhius, 1948; Bakır 1987; Anonim, 2008).
Toprağı kaplayan mera bitkilerinin otlatmaya karşı hassasiyeti, verimliliği, lezzetliliği ve hayvanlar tarafından tercih edilmesi gibi bazı özelliklerine bakılarak bitkilere -1 (zehirli) ile 10 (otlatmaya karşı hassasiyeti, verimliliği, lezzetliliği ve hayvanlar tarafından tercih edilmesi açısından en üstün
tür) arasında değişen puanlar verilmektedir. Uluocak (1978), Uluocak
(1979), Uluocak (1980), Okatan (1987), Koç (1995), Kadıoğlu (2003), İpek
(2001), Babalık (2008), URL-1 (2008) ve URL-2 (2008) kaynakları kullanılarak bazı bitkilerin değer sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Sorenson’un benzerlik indeksine göre vejetasyon çeşitliliği yöntemi
farklı iki alandaki bitki toplumlarını matematiksel olarak karşılaştırma
olanağı sağlayan çok basit ve doğrudan analize yarayan bir testtir. Sayısal
verilerin değerlendirilmesinde kullanılan bu analiz şekli, alanlarda bulunan
hayat formlarının veya bitki türlerinin sayısı ile alakalıdır. Vejetasyon benzerliği Sorenson’un benzerlik indeksini gösteren aşağıdaki eşitliklere göre
bulunmaktadır (Kent & Coker, 1992; Gökbulak 2013);
Ds
Ss = Sorenson’un benzerlik indeksi
Ds = Sorenson’un benzerlik indeksine göre farklılığı
a = Her iki alanda veya örnekte bulunan aynı türlerin sayısı
b = 1. alandaki veya örnekteki tür sayısı
c = 2. alandaki veya örnekteki tür sayısı
Mera durum sınıflaması, mera kalite derecesini esas alan yönteme göre
yapılmıştır (De Vries vd. 1951). Mera kalite derecesi aşağıdaki eşitliğe
göre hesaplanmıştır (Uluocak, 1978).
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MKD
MKD = Mera Kalite Derecesi
R= Türlerin Botanik Kompozisyon Yüzdeleri
DS = Değer Sayısı
Botanik kompozisyonu % 0.5’ten daha az olan bitkiler toplanıp 1 ile çarpılmaktır. Daha sonra türlerin botanik kompozisyon puanı ile değer sayıları çarpılarak mera kalite derecesi bulunmaktadır. Bu yönteme göre meranın
kalite derecesi 0 ile 10 arasında değişmektedir. Mera kalite dereceleri için
verilen sınıflama Tablo 1’ de gösterilmiştir (Uluocak, 1978).
Tablo 1. Mera durum ıskalası.

Kalite Derecesi
8.1-10
6.1-8
4.1-6
2.1-4
0-2

Mera Durumu
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf

BULGULAR ve TARTIŞMA
Bartın ili Mekeçler köyünde ortak olarak kullanılan ve herhangi bir
koruma tedbiri alınmayan doğal mera alanında 16 familyaya ait 56 bitki
taksonu belirlenmiştir. Teşhis edilen bitki taksonlarının 13 tanesi tek yıllık
hayat formuna ve 43 tanesi çok yıllık hayat formuna sahiptir. Araştırma
alanında tespit edilen bitkilerin 15 tanesi buğdaygiller (Gramineae)
familyasına, 11 tanesi baklagiller (Fabaceae) familyasına ve 30 adedi diğer
bitki familyalarına aittir(Tablo 1).
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Değer Sayısı

Çok Yıllık

Tek Yıllık

İstilacı

Çoğalıcı

Azalıcı

Tür

Familya

Tablo 1. Korunmayan doğal mera alanına ait bitki taksonları ve bazı
özellikleri.

Fabaceae
(Leguminosae)
Dorycnium graecum
(L.) SER.
Galega officinalis L.
Lotus corniculatus L.
Ononis spinosa L.
Medicago lupulina L.
Medicago
polymorpha L.
Scorpiurus muricatus
L.
Trifolium
resupinatum L.
Trifolium purpureum
LOIS.
Trifolium pratense L.
Trifolium hybridum
L.

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

0
9
6

x

7

x

3

x

x

9

x

x

8

x

7
4

Poaceae
(Gramineae)
Avena sativa L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea
ROTH
Bothriochloa
ischaemum (L.)
KENG
Brachypodium
pinnatum (L.) P.
BEAUV.
Bromus sp.
Bromus arvensis L.
Cynodon dactylon
(L.) PERS.

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

4

x
x

1
1

x

6
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Cynosurus echinatus
L.
Dactylis glomerata L.
Koeleria cristata (L.)
PERS.
Lolium perenne L.
Paspalum paspalodes
(MICHX.)
SCRIBNER
Phleum pratense L.
Poa trivialis L.

x

x

x

x

7

x

x

7

x

x

8

x

x

x

x
x

x

9
5

Alismataceae
Alisma plantagoaquatica L.

x

x

x

x

Apiaceae
(Umbelliferae)
Oenanthe
pimpinelloides L.
Scandix pectenveneris L.

x

x

3

Asteraceae
(Compositae)
Cichorium intybus L.
Anthemis cotula L.
Centaurea
iberica TREV. EX
SPRENGEL
Centaurea diffusa
LAM.
Xeranthemum
cylindraceum SM.
Cirsium vulgare
(SAVI) TEN.

x
x

x

1
2

x

x

1

x

x

0

x

x

1

x

x

x

x

x

Boraginaceae
Cynoglossum
creticum MILLER
Heliotropium
dolosum DE NOT.

x

x

Cyperaceae
Carex remota L.
Euphorbiaceae

x

x

4
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Euphorbia helioscopia
L.

x

x

x

x

-1

Gentianaceae
Blackstonia perfoliata
(L.) HUDSON
Centaurium
erythraea RAFN
subsp. erythraea
RAFN

x

x

x
x

x
x

2
2

x

2

x

x

0

x

x

0

x
x

x
x

0
0

x

x

0

x

4

Juncaceae
Juncus inflexus L.
Juncus articulatus L.
Lamiaceae
(Labiatae)
Teucrium chamaedrys
L.
Mentha pulegium L.
Prunella laciniata
(L.) L.
Prunella vulgaris L.
Salvia verbenaca L.
Salvia tomentosa
MILLER

x

Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.

x

Polygonaceae
Rumex acetosella L.

x

x

3

Potentilla reptans L.
Rubus sanctus
SCHREBER
Agrimonia eupatoria
L.

x

x

2

x

x

x

x

Galium verum L.

x

x

Verbena officinalis L.

x

x

Rosaceae

Rubiaceae
Verbenaceae

-1
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Bartın ili Mekeçler köyünde ortak olarak kullanılan ve etrafı dikenli
tellerle çevirmek suretiyle koruma altına alınan doğal mera alanında 24
familyaya ait 58 bitki taksonu belirlenmiştir. Teşhis edilen bitki taksonlarının
9 tanesi tek yıllık hayat formuna ve 49 tanesi çok yıllık hayat formuna
sahiptir. Araştırma alanında tespit edilen bitkilerin 10 tanesi buğdaygiller
(Gramineae) familyasına, 11 tanesi baklagiller (Fabaceae) familyasına ve 37
adedi diğer bitki familyalarına aittir (Tablo 2).

Fabaceae
(Leguminosae)

Poaceae
(Gramineae)

Dorycnium graecum
(L.) SER.
Galega officinalis L.
Lotus corniculatus L.
Ononis spinosa L.
Medicago lupulina L.
Melilotus officinalis
(L.) DESR.
Scorpiurus muricatus
L.
Trifolium repens L.
Trifolium
resupinatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium hybridum
L.
Agrostis capillaris L.
Bothriochloa
ischaemum (L.)
KENG
Brachypodium
pinnatum (L.) P.
BEAUV.
Bromus sp.
Cynodon dactylon
(L.) PERS.

x

x
x
x
x

x

x

Değer Sayısı

x
x

x

Çok Yıllık

Tek Yıllık

İstilacı

Çoğalıcı

Azalıcı

Tür

Familya

Tablo 2. Korunan doğal mera alanına ait bitki taksonları ve bazı özellikleri.
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Alismataceae
Apiaceae
(Umbelliferae)
Araceae
Asteraceae
(Compositae)

Boraginaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Gentianaceae

Guttiferae

Cynosurus cristatus
L.
Dactylis glomerata L. x
Hordeum bulbosum
L.
Lolium perenne L.
x
Phleum pratense L.
x

x

x

x

x

7

x

6

x
x

8
9

Alisma plantagoaquatica L.

x

x

Oenanthe
pimpinelloides L.

x

x

Arum maculatum L.

x

x

Cichorium intybus L.
Anthemis cotula L.
Centaurea
iberica TREV. EX
SPRENGEL
Xeranthemum
cylindraceum SM.
Cirsium vulgare
(SAVI) TEN.

x
x

x

1
2

x

1

x

x

1

Cynoglossum
creticum MILLER

x

x

Carex remota L.

x

x

Euphorbia
helioscopia L.

x

x

x

x

Blackstonia perfoliata
(L.) HUDSON
Centaurium
erythraea RAFN
subsp. erythraea
RAFN
Hypericum
perforatum L.

x

x
x

x

4
-1

x

x

x

x

-1
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Juncaceae

Lamiaceae
(Labiatae)

Malvaceae
Plantaginaceae

Polygonaceae
Primulaceae
Ranunculaceae

Rhamnaceae
Rubiaceae
Rosaceae

Scrophulariaceae

Juncus inflexus L.
Juncus articulatus L.
Teucrium
chamaedrys L.
Mentha longifolia L.
Prunella laciniata
(L.) L.
Prunella vulgaris L.
Salvia tomentosa
MILLER
Lamium purpureum
L.
Lycopus europaeus L.

x
x

2
2

x

2

x

x

0

x

x

0

x

x

0

x

x

0

x

x

Lavatera sp.
Plantago lanceolata
L.
Plantago major L.

x
x

x

0

x

x

x

x

0

x

x

4

x

x

4
3

Rumex acetosella L.

x

x

Lysimachia vulgaris
L.

x

x

Ranunculus
constantinopolitanus
(DC.) DÂ´URV.

x

x

Paliurus spina-christi
MILLER

x

x

Galium verum L.

x

x

-1

Potentilla reptans L.
Rubus sanctus
SCHREBER
Agrimonia eupatoria
L.

x

x

2

x

x

x

x

-1
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Urticaceae
Verbenaceae

Kickxia elatine (L.)
DUMORT. subsp.
crinita (MABILLE)
GREUTER

x

Urtica dioica L.

x

x

Verbena officinalis L.

x

x
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x

Korunmayan mera alanındaki bitkilerin 13 tanesi (%23.20) hayvanların
severek yediği ve besin değeri yüksek azalıcılar, 7 tanesi (%12.50) hayvanların azalıcılara oranla daha az tercih ettiği ve besin değeri daha az olan çoğalıcılar ve 36 tanesi (%64.30) hayvanların sevmediği, lezzetsiz ve bazılarının
zehirli (-1) olduğu istilacılar grubunda yer almaktadır (Tablo 1, Şekil 2).
Ayrıca, korunan mera alanındaki bitkilerin 10 tanesi (%17.24) hayvanların
severek yediği ve besin değeri yüksek azalıcılar, 9 tanesi (%15.52) hayvanların azalıcılara oranla daha az tercih ettiği ve besin değeri daha az olan çoğalıcılar ve 39 tanesi (%67.24) hayvanların sevmediği, lezzetsiz ve bazılarının
zehirli (-1) olduğu istilacılar grubunda yer almaktadır (Tablo 2, Şekil 2).

Şekil 2. Azalıcı, çoğalıcı ve istilacı bitkilerin grafiksel gösterimi.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde yapılan bir araştırmada 134 adet bitki taksonunun 19’unun azalıcı, 17’sinin çoğalıcı ve 98’inin istilacı bitkiler sınıfında olduğu ifade edilmiştir (Alay vd. 2016). Bartın ili, Merkez’e bağlı farklı
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15 köy merasında yapılan bir çalışmaya göre toplam 128 adet bitki taksonu
teşhis edilmiştir. Bu taksonların 18 adedinin azalıcı, 10 adedinin çoğalıcı ve
100 adedinin istilacı bitkiler sınıfında olduğu belirtilmiştir (Uzun vd. 2016).
Bu çalışmalarla birlikte yapmış olduğumuz çalışma değerlendirildiğinde her
üç çalışmada da istilacı bitkilerin diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, mera alanlarımızın vejetasyon özelliklerini kaybettiğini
ve mera açısından klimaks vejetasyondan uzaklaştığını göstermektedir.
Mera alanlarında yapılan vejetasyon analizine göre, korunan alanda bitki
ile kaplı alan %92.17, korunmayan alanda %100 olarak belirlenmiştir. Korunan mera alanının botanik kompozisyonunun %10.34’ünü buğdaygiller,
%32.18’ini baklagiller ve %57.48’ini diğer familyalara ait bitkiler oluşturmaktadır. Korunmayan mera alanının botanik kompozisyonunun %26.80’ini
buğdaygiller, %31.96’sını baklagiller ve %41.24’ünü diğer familyalara ait bitkiler oluşturmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Mera alanlarına ait botanik kompozisyon değerleri (%).

Analiz sonuçlarına göre korunan ve korunmayan mera alanlarının mera
durumu sırasıyla 3.1 (zayıf) ve 3.9 (zayıf) olarak belirlenmiştir. Klimaks vejetasyona göre her iki mera alanında da mera durumunun zayıf olmasının
en önemli göstergelerinden birisi, botanik kompozisyonun büyük çoğunluğunun istilacı bitkilerden oluşmasıdır. Çünkü bu bitkiler yem değeri çok az
olan veya yem değeri olmayan veya zehirli bitkilerden oluşmaktadır. Uzun
vd. (2016) tarafından Bartın ilinde farklı mera alanlarında mera durumunu
belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmaya göre meraların 1 tanesi “Çok iyi”,
1 tanesi “İyi”, 6 tanesi “Orta” ve 7 tanesinin ise “Zayıf ” durumda olduğu be-
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lirtilmiştir. Uzun vd. (2016) tarafından 15 adet merada yapılan bu çalışmada
meralarının %46.7’sinin (7 adet) mera durumu “Zayıf ” olarak tespit edilmiştir. Gerek Uzun vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada gerekse bizim yapmış olduğumuz çalışmada mera durumunun “Zayıf ” çıkmasının en önemli
nedenleri, herhangi bir otlatma sisteminin olmaması, erken ilkbahar ve geç
sonbahar kritik otlatma dönemlerine dikkat edilmemesi ve üreticilerin bu konularda yeterli bilince sahip olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Sorenson’un benzerlik indeksine göre vejetasyon çeşitliliği %41.84 oranında benzer ve %58.16 oranında farklı bulunmuştur. Bu farklılık mera
alanının korunup korunmamasından kaynaklanabileceği gibi bu alanlarda otlayan hayvan sayısı, arazi büyüklüğü, eğimi ve bakısına bağlı olarakta
değişiklik göstermiş olabilir. Korunan mera alanındaki bitki familya sayısı
(24) ve bitki takson sayısı (58), korunmayan alandaki bitki familya sayısından (16) ve bitki takson sayısından (56) fazla bulunmuştur. Ancak korunan
mera alanındaki familya çeşitliliği maalesef mera durumu üzerinde olumlu
bir etki gösterememiştir. Çünkü bu familyalara ait olan bitkilerin çoğunluğu istilacı grupta yer almaktadır. Bu nedenle mera durumunu ve sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Her ne kadar korunan alandaki bitki tür çeşitliliği mera durumu üzerinde olumlu bir etki yapamamış olsa da, arazinin
eğimli olması ve bölgenin yoğun yağış alması nedeni ile bu alandaki bitki
tür çeşitliliğinin toprak koruma açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bununla birlikte korunmayan mera alanındaki azalıcı bitkilerin yüzdesi
(%23.20), korunan alandaki azalıcı bitkilerin yüzdesinden (%15.52) daha
fazla bulunmuştur. Ayrıca her iki alanın mera durumu zayıf olmakla birlikte korunan alanın mera durumu (3.9), korunmayan alanının mera durumundan (3.1) daha fazla bulunmuştur. Yine korunmayan alandaki istilacı
bitkilerin yüzdesi (%64.30), korunan alandaki istilacı bitkilerin yüzdesinden (%67.24) daha düşük bulunmuştur. Bu karşılaştırmalar doğrultusunda
korunan alanın korunmayan alandan daha kötü durumda olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeni korunan alanının etrafının çevrilmesinin dışında
herhangi bir mera yönetim planlamasının yapılmamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Her iki mera alanındaki botanik kompozisyonun çoğunun diğer
familyalara ait bitkilerden oluşması, azalıcı bitkilerin az buna karşılık istilacı
bitkilerin fazla olması ve mera durumlarının zayıf çıkmasının en önemli
nedenleri, mera alanında herhangi bir otlatma sisteminin olmaması, erken
ilkbahar ve geç sonbahar kritik otlatma dönemlerine dikkat edilmemesidir.
Erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde yapılan otlatmaların mera
alanlarında verim kaybına sebep olduğu bildirilmektedir (Gökkuş, 1989).
Doğal ve verimli olan orijinal bitki örtüsünü kaybeden mera alanlarının
tekrar önceki verimli haline gelebilmeleri için ıslah edilmeleri gerekmektedir
(Altın vd., 2005).
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Isparta yöresinde yapılan bir çalışmada toprağı kaplama oranları, korunan alanda % 30.5 ve otlatılan alanda % 24.3 olarak bulunmuştur. Yine
aynı çalışmada botanik kompozisyon değerlendirilirken otlatılan alanda
en fazla buğdaygillerin (%60.9) daha sonra diğer familyaların (%24.7) ve
en az baklagillerin (%14.4) bulunduğu ifade edilmiştir. Korunan alanda da
yine en fazla buğdaygillerin (%58.7) daha sonra diğer familyaların (%23.3)
ve en az baklagillerin (%18.0) bulunduğu belirtilmiştir. Her iki alanda da
botanik kompozisyona katılma oranı en fazla buğdaygillere ve en az baklagillere ait bulunmuştur (Babalık ve Fakir (2017). Isparta yöresinde yapılan bu çalışma ile çalışmamız karşılaştırıldığında gerek toprağı kaplama
oranı gerekse botanik kompozisyon açısından oldukça farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Bu farklılıklar iklim özellikleri, edafik ve topografik faktörlerden
kaynaklanmış olabilir. Ayrıca, Karadeniz Bölgesinde mera vejetasyonu ile
ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde toprağı kaplama oranının genellikle %50’den daha yüksek çıktığı görülmektedir (Reis 1997, Şengönül vd.
2009, Palta 2012, Uzun vd. 2016).

Sonuç ve Öneriler
Çalışmanın sonuçlarına göre, her iki sahanın mera durumunun zayıf
olarak belirlenmesi ve mera alanlarındaki bitkilerin çoğunun istilacı bitkilerden oluşması, mera alanındaki bitkilerin klimaks vejetasyondan uzaklaştığını, doğal ve verimli mera bitkilerinin azaldığını, alanda plansız, aşırı
ve düzensiz otlatma yapıldığını göstermektedir. Bunlara rağmen korunan
mera alanındaki bitkilerin %15.52’sinin ve korunmayan mera alanındaki
bitkilerin %23.20’sinin hayvanların severek tükettiği azalıcı bitkiler grubundan olması mera alanları için olumlu olarak görülmektedir. Tahrip olmuş ve klimaks vejetasyon özelliğinden uzaklaşmış olan her iki mera alanının ıslah edilmesi için; (1) mera alanlarındaki azalıcı bitkilerin botanik
kompozisyondaki oranının artırılması, (2) istilacı bitkilerin botanik kompozisyondaki oranlarının azaltılması için yem değeri yüksek olan yem bitkileri ile üstten tohumlama yapılması, (3) mera alanlarına uygun otlatma
sistemlerinin belirlenerek kontrollü bir şekilde uygulanması ve otlatmanın
planlanması, (4) mera bitkilerinin hayati faaliyetlerini devam ettirebilmesi
ve otlatmaya karşı kendini koruyabilmesi için kritik olan otlatma dönemlerine dikkat edilmesi, ve (5) yenilenebilir doğal kaynaklarımızdan olan
doğal mera alanlarının sürekliliğinin sağlanabilmesi için çiftçilerin mera
alanlarının kullanımı hususunda çeşitli eğitim ve seminerler ile mutlaka
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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TÜRKİYE TOPRAKLARINDA KARBON YÖNETİMİ
CARBON MANAGEMENT in SOILS of TURKEY
Ahmet DUYAR1
ÖZET
Milyonlarca yıldır içerisinde karbonu tutmakta olan fosil yakıtların kullanılmaya başlandığı endüstri devriminden beri dünya atmosferinin yapısı değişmeye
başlamıştır. İnsanların sebep olduğu bu değişimin en önemli sonucu atmosfer içerisinde sera etkisine neden olan CO2’in birikmesi ile dünya ortalama sıcaklığının
artmasıdır. Dünya devletleri CO2 emisyonunun azaltılması ve atmosferde biriken
CO2 miktarının normal düzeye indirilmesi için bazı tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Bunlardan biri de atmosferden CO2’i uzaklaştıracak yutak alanların belirlenmesi ve etkinliğinin artırılması şeklindedir. Bitkiler fotosentez yoluyla CO2’i
organik bileşikler halinde bağlayabilmektedirler. Bu organik bileşikler canlı biyokütle, ölü organik madde halinde ve toprak içerisinde toprak organik karbonu olarak uzun yıllar boyunca tutulabilmektedir. Karasal ekosistemler en önemli yutak
alanlardandır. Türkiye 78 Milyon hektar alana sahip olup bu alanın 21 Mha orman,
28 Mha tarım alanı ve 22 Mha otlak ve mera arazisidir. Bu alanlar, ekosistemlerinin
doğasına, coğrafi konumuna, maruz kaldığı biyotik ve abiyotik faktörlere uygun
olarak karbon tutulumuna katkı sağlarlar. Türkiye toprakları ormanlarda 3.694.819
Gg, tarım alanlarında 1.402.700 Gg, mera ve otlak alanlarında ise 1.935.969 Gg
toprak organik karbonu depolamıştır. Alınabilecek bazı ek tedbir ve uygulanacak
farklı yöntemlerle toprak organik karbonu birikiminin artırılması mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Orman, tarım, mera, ekosistem, sera gazı

ABSTRACT
The Earth’s atmosphere which has been holding the carbon for more than
millions of years has been changed since the industrial revolution where the fossil
fuels are used for combustion. This change which has been resulted by humankind
has an important impact on the atmosphere which is greenhouse effect resulting
in the global warming due to the accumulation of CO2 in the atmosphere. The
world states obliged to have cautions in order to reduce the CO2 emission and
reduce the level of the CO2 to the normal value in the atmosphere. One of these
cautions is determining the sink region which will remove the CO2 and increasing
the activity of these regions. The plants use the CO2 in order to construct organic
1
Doktor Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman
Mühendisliği Bölümü, Karabük / TÜRKİYE, ahmetduyar@karabuk.edu.tr
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compound via photosynthesis. These organic compounds are hold in the state of
live biomass, dead organic matter and as organic carbon inside the soil for very
long time. Terrestrial ecosystems are the most important sink regions in the world.
Turkey is 78 million hectares and 21 Mha of this is forest, 28 Mha is agriculture
field and 22 Mha is pasture field. These areas contribute to the carbon sequestration
convenient to the nature of the ecosystem, geographical location and biotic and
antibiotic factors which ecosystem is exposed to. The soil in Turkey stored soil
organic carbon, 3.694.819 Gg in forest, 1.402.700 Gg in agriculture and 1.935.969
Gg pasture field. Additional cautions which could be considered and several
methods can be applied to increase the organic carbon in the soil.
Keywords: Forest, agriculture, pasture, ecosystem, greenhouse gasses

GIRIŞ
İklim, dünya üzerindeki bir bölge veya yerin, o yerin özelliklerini belirtir şekilde, uzun bir dönemde, atmosferik koşulların ve meteorolojik elemanların ekstrem ve ortalamalarının tamamıdır (Şensoy, 2008). Küresel
iklim sistemi, belki de yerküre atmosferinin oluşumundan beri, tüm zaman
ve alan ölçeklerinde değişme eğilimi içinde olmuştur. Bu, iklimin kendi
doğal değişkenliğidir ve doğrudan güneş sistemindeki, atmosferdeki ya da
yerküre/atmosfer birleşik sisteminin öteki bileşenlerindeki doğal değişikliklerle ilişkilidir. Ancak, 19. yüzyılın ortalarından beri, iç ve dış etmenlerle
ilişkili doğal değişebilirliğe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de küresel iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yüzden, günümüzde
iklim değişikliği, atmosferdeki sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanabilmektedir. İklim değişikliği, örneğin
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (UNFCCC),
“Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini
bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır (UNEP/IUC, 2007a). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere,
iklimde gözlenen değişimin bir bölümü doğal olaylardan kaynaklanmaktadır. Nitekim dünya ikliminin jeolojik çağlar içinde milyonlarca defa ısınıp
soğuduğu bilimsel araştırmalar ile sabittir (Asan, 2005). Özellikle 20. yüzyılda görülen ısınma artışının en önemli sebebi, insan faaliyetleri sonucu
üretilen çeşitli gazların, atmosferdeki oranlarının beklenmedik ölçüde artmasıdır. Dolayısıyla, ısınmaya yol açan gazların salım kontrolünün insanın
elinde olduğu anlaşılmış ve iklim değişikliğini önleme çabaları, söz konusu
gazların çıkış kaynaklarını bulmaya ve denetim altına almaya yönelmiştir
(Keskin 2003). Bu gazların önemli bir kısmı, yeryüzünden atmosfere doğru
yansıyan güneş ışınlarından, özellikle ısıtıcı nitelikteki kızılötesi ışınlarının
dışarıya kaçmasını engellemekte, dolayısıyla yüzeye yakın bölgelerin ısın-
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masına yol açmaktadır. Bu fiziksel olay, seralarda kullanılan plastik veya
cam örtülerin seranın içinin ısınması olayına yol açmasına benzediğinden,
söz konusu gazlara “sera gazları” adı verilmektedir (Türkeş, 2000).
Atmosferdeki Karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazı birikimlerinde
sanayi devriminden sonra başlayan hızlı büyüme eğilimine paralel olarak,
küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında da belirgin bir ısınma eğilimi gözlenmektedir (Anonymous, 2004a). Sera etkisi üzerindeki en büyük pay milyonda 1,5 ile CO2 ye aittir. Metanın (CH4) etkisi yüz milyonda 1, N2O’nun
etkisi ise milyarda 1 den azdır. Bu durum, sera etkisinin birincil nedeninin
CO2 miktarının yükselmesi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, küresel iklim değişimini önlemede ilk sıra CO2 ye verilmektedir (Asan ve ark.
2005; Şaylan, 2007). Buna göre küresel iklim değişimi denildiğinde kısaca; son 150 yıl içinde atmosferin doğal yapısında fosil yakıt tüketimi ile
doğrudan ya da sonucu ormansızlaşmaya varan arazi kullanım değişikliği
ile dolaylı yoldan insan etkisiyle oluşan karışık süreç sonucunda iklimde
ortaya çıkan değişimleri anlamamız gerekmektedir. Bu fenomeni önlemek
için de ormanları bu düşünce doğrultusunda işletmemiz ve böylece, orman
alanlarını genişletmek suretiyle atmosferden alınan CO2 miktarını giderek
arttırmamız öngörülmektedir (Asan, 1999).
Bir sera gazını veya bir aerosolü atmosferden uzaklaştıran sistemlere “yutak”, bir sera gazının veya bir sera gazının oluşumunda rolü olan
öncü maddenin biriktiği sistemlere de “havuz” denmektedir (UNEP/IUC,
2007a). Ormanlar atmosferdeki CO2 miktarını azaltabilecek yutak alanların en önemlilerinden birisidir. Orman ekosisteminde, atmosferdeki CO2
alınarak karbon bileşikleri halinde bağlanmaktadır. Orman ekosistemindeki karbon havuzları ve bileşenleri Tablo 1’de görülmektedir (IPCC, 2006).
Bu havuzların en önemlisi yutak özelliğine de sahip olan Canlı Bitkisel Kütle (CBK) karbon havuzudur. Diğer iki karbon havuzunu oluşturan Ölü
Organik Madde (ÖOM) ve Topraklar karbon havuzları, CBK havuzundan
kazandıkları karbonunu depolamaktadırlar.
Kabul ederek taraf olduğumuz UNFCCC ve “Kyoto Protokolü” (KP) uygulamaya konmuştur. UNFCCC taraf ülkelerin her biri iklim değişikliğini
önlemek ve zararlı etkilerini en aza indirecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca kaynaklardan çıkan sera gazı emisyonları ve yutak alanlar vasıtasıyla gerçekleşen uzaklaştırmalara ait ulusal envanterleri de yapmaları gerekmektedir (UNEP/IUC, 2007a). KP ise ormansızlaşma ve arazi kullanım
değişikliklerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına vurgu yapmaktadır (UNEP/IUC 2007b). Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)
iklim değişikliğine etkisi olabilecek tüm sektörlerdeki sera gazı emisyonu
ve uzaklaştırmaları için hesaplama ve envanter kılavuzları hazırlamıştır.
Ormanlara ilişkin envanterler “Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişik-
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liği ve Ormanlar” (LULUCF) başlığı altında ele alınmıştır. Bildirimlerin
hazırlanmasında ve yapılan hesaplamalarda “Good Practice Guidance for
Land Use, Land Use Change and Forestry” (GPG-LULUCF) adlı kılavuz
esas alınmaktadır.
Tablo 1. Orman Ekosistemlerindeki Karbon Havuzları ve Temel Bileşenleri
(IPCC 2006)
Ana Havuzlar
Canlı Bitkisel
Kütle (CBK)

Alt Kategori
Havuzlar
Toprak
Üstü

Canlı tüm kütle; toprak üstündeki gövde,
kütük, dallar, kabuk, tohum ve yapraklar.

Toprak Altı
(Kökler)

2 mm çaptan daha küçük olan kökler hariç,
canlı bitkisel kütlenin yaşayan tüm kökleri.

Ölü Odun
(Dikili
Kuru)

Ölü örtü ya da canlı gövdeler dışında dikili
kuru haldeki veya tabanda ya da toprakta
bulunan tüm odunsu bitkisel kütle. Ölü
odun; 10 cm çaptan daha kalın (ülkelere göre
değişir) yüzeyde yatan odunu, dikili kuruları,
ölü kökleri ve odunları içermektedir.

Döküntü
(Ölü Örtü)

Mineral veya organik toprağın üstünde yer
alan ölü organik madde kalıntılarından oluşan
tabakadır. Tabaka, tümü ölü yaprak, çürüntü
ve humus ile çapı 10 cm’den ince (ülkelere
göre değişebilir) odunsu materyalden
oluşmaktadır.

Toprak
Organik
Maddesi

Mineral ve organik topraklardaki organik
karbonu içermektedir. Canlı 2 mm’den ince
kökler toprak organik maddesinden sayılır.

Ölü Organik
Madde
(ÖOM)

Topraklar

Temel Bileşenler

2004 yılında UNFCCC’ne taraf olunmasını müteakip kurulan “İklim
Değişikliği Koordinasyon Kurulu” (İDKK) IPCC çalışmalarına uygun şekilde sekiz ayrı Çalışma Grubu oluşturmuştur. LULUCF Çalışma Grubu
da bunlardan biridir (Anonymous, 2004b). Çalışma Grupları 2006 yılında
ilk “Sera Gazı Envanteri Ulusal Bildirim Raporu” UNFCCC sekretaryasına
sunmuşlardır. İlk NIR 2004 yılı sera gazı envanterlerini içermekle birlikte, ilkim değişikliği ile mücadele için temel kabul edilen 1990 yılına kadar
(1990-2003) geriye dönük zaman serilerini de içermektedir (TUİK, 2006).
NIR her yıl düzenlenerek Nisan ayında UNFCCC ulaştırılmaktadır. Bu raporlar, sera gazı envanteri yapılacak yılın bitiminden bir yıl sonra düzenlenmektedir. Nisan 2009’da 2007 yılına ait sera gazı envanterleri verilmiştir
(TUİK, 2009).
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Arazi Kullanım Şekilleri ve Sınıflandırılması
Vejetasyon örtüsü, özellikle orman ekosistemleri, dünya yüzeyinin
%30’unu kaplamakta ve küresel karbonun %75-90’nını depolamaktadır
(Görücü ve Eker, 2009). Bu nedenle, biyokütle ve net birincil üretim çalışmalarının odağını oluşturmaktadır. Küresel ölçekte, karbon döngüsü ve
bütçesi bakımından büyük önem taşıyan net birincil üretim, aynı zamanda
ekosistem performansı için önemli bir belirleyicidir. net birincil üretimin
tahmini, vejetasyon-atmosfer toprak dizisinin karbon dinamiğini ve gelecekteki küresel ısınmaya karşı ekosistemlerin tepkisini anlamak için önemli bir veridir ve alan kullanımı politikaları için de giderek daha önemli bir
yere sahip olmaktadır (Berberoğlu, 2009).
Bitki biyokütlesine kazandırılan net karbon miktarı olarak bilinen net birincil üretim, birim alan ve zamana düşen yeşil bitkilerin fotosentez (brüt
birincil üretimden) ile ototrofik solunum değerleri arasındaki fark olarak da
tanımlanmaktadır. Fotosentez süreci vasıtasıyla, bitkiler atmosferdeki karbonu özümserler ve solunum yaparak karbonun bir kısmını dışarı verirken
bir kısmını da bünyelerinde tutarlar. Bünyelerinde depoladıkları bu karbonun bir kısmını dökülen yapraklar, kuruyan dallar ve ölen kökler aracılığı ile
toprağa vermekte ve ayrışma (çürüme) süreci ile karbon toprağın yapısına
karışmaktadır. Döküntü miktarının ölçümü, orman ekosisteminde tutulan
ve salınan karbon miktarının belirlenmesi için önemli bir değişkendir. Döküntüler aracılığı ile toprak yapısına dahil olan karbon miktarı ile, toprak
organik maddelerinin çürümesinden kaynaklanan toprak solunumu sonucu
kaybedilen karbon miktarı dengelenmiş olur (Berberoğlu, 2009).
LULUCF kılavuzu, arazi kullanım biçimlerini altı değişik alan kategorisinde sınıflandırmaktadır. Alan kategorileri, hem arazideki bitkisel
ekosistemleri (örneğin, Orman arazisi, Otlak, Sulak Arazi), hem de arazi
kullanım biçimlerini (örneğin Tarım arazisi, Yerleşimler) birlikte ifade etmektedir (IPCC, 2003). Arazi kullanım biçimlerinin kapsamları ile, bu sınıfların Türkiye’de uygulanması sırasında karşılaşılacak problemler aşağıda
açıklanmıştır (Asan ve ark., 2005).

1-Orman Arazisi
Bu kategori, orman arazisini tanımlamak için kullanılan ve bir eşik değeri
ile tutarlı (%10 ve daha fazla tepe kapalılığına sahip) ağaçlık bitki örtüsüne
sahip tüm arazileri kapsar. Orman arazileri önce işletilen ve işletilmeyen
alt kategorilerine ve ayrıca ekosistem türüne göre alt kategorilere ayrılır.
Bu sınıf ayrıca, orman arazisi kategorisi eşiğinin altında olan fakat bu eşiği
geçmesi beklenen bitki sistemlerini de kapsar.
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FAO tarafından yayınlanan The Global Forest Resources Assessment
2000 “Terim ve Tanımlamalar” daki kabullere göre, bir yerin orman
sayılması için alan üzerindeki ağaçların %10 ve daha fazla tepe kapalılığına
sahip olması gerekir (FAO, 2001). Buna göre, Türkiye’de orman sayılan 10,5
milyon ha alan orman kategorisine girmemektedir. Ancak, bu alanın çok
büyük bir bölümü, sadece koruma önlemlerinin alınmasıyla dahi, bu alt
sınırı kolayca aşabilecek niteliktedir. Diğer taraftan, üzerlerinde ortalama
10 m³/ha ağaç serveti taşıyan ve 0,25 m³/ha artım performansına sahip olan
bu alanların normal kapalılığa ulaştıklarında bağlayacakları karbon dikkate
alınırsa, bu büyüklükteki bir alanın küresel iklim değişimini etkilemede
büyük önem taşıyacağı açıktır. Bu nedenle, orman istatistiklerinde
“verimsiz” olarak nitelenen bu alanların karbon hesaplamaları sırasında
ayrı bir alt kategori halinde ele alınması zorunlu gözükmektedir.

2-Tarım (Ekili) arazisi
Bu kategori, ekilebilir ve tarım yapılabilir araziler ile, bitki örtüsünün orman arazisi kategorisi için kullanılan eşiğin altına düştüğü tarımsal ormancılık sistemlerini kapsar. Tarla kenarı ağaçları ile zeytin, narenciye, çay, fındık
ve meyvelik gibi tarımsal amaçlı plantasyonlar buraya dahil edilmektedir.
Türkiye’de tamamı özel mülkiyetteki araziler üzerinde kurulan kavak
alanlarının da bu kategoride ele alınması öngörülmektedir. Ancak, kavak
alanlarının yurt genelindeki miktarı ve bu alanlardaki ağaç servetinin yıllık
değişimini gösteren güvenilir bilgi kaynağı Türkiye’de mevcut değildir.

3-Otlak ve Meralar
Bu kategori, ekili arazi olarak kabul edilmeyen otlak ve çayır arazisini
içerir. Ayrıca, bitki örtüsünün orman arazisi kategorisi için kullanılan eşiğin altına düştüğü ve insan müdahalesi olmaksızın orman arazisi kategorisi
için kullanılan eşiği geçmesinin beklenmediği sistemleri de kapsar. Kategori ayrıca, ulusal tanımların seçimiyle tutarlı olarak işletilen ve işletilmeyen
alt kategorilerine ayrılan tüm otlakları ve hatta tarım alanları içindeki silvo-pastoral sistemleri de içerir.

4-Sulak arazi
Bu kategori, yılın tümünde veya büyük bir bölümünde su ile kaplı veya
suya doymuş arazileri (örneğin turba alanı) ve orman arazisi, ekili alan,
otlak veya iskân alanı kategorilerine girmeyen arazileri kapsar (Ramsar
Convention, 1992; Koranç, 2004; Anonymous, 2006). Kategori, ulusal
tanımlara göre işletilen veya işletilmeyen olarak alt bölümlere ayrılabilir.
Baraj gölleri işletilen alt bölüm, doğal nehir ve göller işletilmeyen alt bölüm
olarak kabul edilir.
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5-İskân arazisi
Bu kategori, tüm yerleşim alanları ile hangi düzeyde olursa olsun, diğer
bir kategoriye dahil edilmedikçe, ulaşım altyapısına sahip olan tüm imarlı
araziyi kapsar. Baca ve egzoz dumanları dahil, katı, sıvı ve gaz halindeki
tüm atıkların neden olduğu sera gazlarının envanteri bu kullanım içinde
ele alınmaktadır.

6-Diğer araziler
Bu kategori, yukarıdaki diğer beş kategoriye dahil edilmeyen çıplak
toprak, kaya, buz ve tüm diğer işletilmeyen arazi alanlarını kapsar.

Türkiye Topraklarının Arazi Kullanım Biçimlerine Dağılımı
Türkiye genel yapısı itibariyle dağlık bir ülkedir. Ortalama rakımı 1250
m civarındadır. Ilıman iklim zonunda yer alıp, üç yanı denizlerle çevrili olmasına rağmen, sıra dağların denizlere paralel uzanması nedeniyle yağışlar
iç kesimlere ulaşamamaktadır. Bu nedenle ülkenin iç ve doğu kısımlarında
kurak iklim hakim olmaktadır. Ayrıca yeryüzü topoğrafyası çok kırıklı bir
yapıya sahiptir. Bu yüzden Türkiye topraklarının büyük kısmı “Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları”na (AKKS) dağılımında düşük nitelikli alanlar daha
fazla görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2’de de görüldüğü gibi toprak işlemeli tarıma elverişli I-IV sınıf
araziler toplamı %34 dür. Daha düşük vasıflı, toprak işlemeye uygun
olmayan, doğal olarak muhafaza edilmesi gereken VI ve VII sınıf araziler
toplamı %60 tır. AKKS uygun olarak Türkiye’de tarım alanlarının büyük
bölümü I-IV sınıf alanlarda yer almaktadır. Aynı zamanda mera ve orman
alanları da ağırlıklı olarak VI ve VII sınıf alanlar üzerinde yer almaktadır.
Tablo 2. Türkiye Topraklarının AKKS Dağılımı
Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları (Kha)
Kullanma Şekli
I
II
III
IV V
VI
VII VIII Toplam
Orman-Funda
13 179 420 846 28 2624 19118
23228
Tarım Arazileri 4825 6041 6036 4877 8 3965 2301
28054
Çayır-Mera
149 444 737 1641 90 4163 14279
21505
Sulak Alanlar
1158 1158
Yerleşim
98 109 89
61
2
73
138 324
894
Diğer Araziler
3061 3061
Genel Toplam 5086 6773 7283 7425 128 10826 35836 4543 77900
Akks Dağılımı
(%)
7
9
9
9
0
14
46
6
100
Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM, 2004)
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Orman alanları
Türkiye’de 6831 sayılı Orman Kanunu’na uygun olarak orman rejimi altında idare edilen alanların toplamı 21.334.420 hektardır. Bu orman alanlarının yarısı kapalılığı %11-100 arası olan verimli ve işletilen ormanlardır.
Diğer yarısı ise düşük kapalılıktaki (%1-10) verimsiz, bozuk orman sayılan alanlardır. Türkiye ormanlarının 2007 yılı envanter sonuçlarına göre
alan dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Türkiye ormanlarının yaklaşık %75’i
(15.952.490 ha) koru ormanlarından oluşmaktadır (Anonymous, 2007).
Tablo 3. Türkiye orman alanları 2007 yılı envanter sonuçları
Koru ormanları (Kha)
Baltalık (Kha)
Toplam (Kha)
Ağaç
Türleri Normal Bozuk Toplam Normal Bozuk Toplam Normal Bozuk Toplam
İbreli

7170,71

5712,50 12883,20

Yapraklı

2043,20

1026,08 3069,28

Toplam

9213,91

6738,58 15952,49 1561,68 3820,26 5381,94 10775,59 10558,83 21334,42

0,00

0,00

0,00

1561,68 3820,26 5381,94

7170,71

5712,50

12883,20

3604,88

4846,34

8451,22

Kaynak: OGM, Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı

Türkiye’de yapılan genel orman envanterlerinden ilki 1972 yılında yapılmıştır. 1972 - 2007 yılları arasında ormanlarda meydana gelen alansal değişim Tablo 4’te görülmektedir. Geçen 35 yıl süresince bozuk orman alanlarının azaldığı, verimli orman alanlarının da arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca
ormanlar üzerinde gerçekleştirilen olumlu çalışmalar sayesinde (ağaçlandırma, bakım ve koruma tedbirleri) genel orman alanı 1.135.000 ha artmıştır.
Tablo 4. 1972 ve 2007 Yıllarına Ait Türkiye Orman Alanlarının Karşılaştırılması

1972’deki orman alanı 2007’de orman alanı
Alan değişimi (Kha)
Ağaç
(Kha)
(Kha)
Türleri
Normal Bozuk Toplam Normal Bozuk Toplam Normal Bozuk Toplam
İbreli

5170

4260

9430

7171

5713

12883

2001

1453

3453

Yapraklı 3686

7083

10769

3605

4846

8451

-81

-2237 -2318

Toplam 8856

11343 20199

10776

10559 21334

1920

-784

1135

Kaynak: OGM, Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı

Tarım alanları
Türkiye’deki tarım faaliyetlerinin çeşitleri ve bunların Arazi Kullanma
Kabiliyet Sınıfları (AKKS) dağılımı Tablo 5’da özetlenmiştir.
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Tablo 5. Tarım Alanlarının AKKS Dağılımı
Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları (Kha)
Kullanma Şekli
I
II
III
IV V VI
VII VIII Toplam
Kuru T.(Nadaslı) 1587 2802 3774 3508 4 2470 874
15019
Kuru
945 1696 1203 769 2 867
754
6236
T.(Nadassız)
Sulu Tarım
1715 975 600 199 2 83
19
3592
Yetersiz Sulu
300 240 126 57
35
4
762
Tarım
Bağ (Kuru)
34
63
111 104
132
90
534
Bağ (Sulu)
14
10
5
3
1
32
Bahçe (Kuru)
48
44
41
37
38
25
233
Bahçe (Sulu)
129 93
48
35
19
6
330
Antep Fıstığı
6
18
17
15
17
62
134
Çay
1
1
1
9
44
32
88
Zeytin
27
74
78
61
88
170
497
Fındık
4
11
25
79
163
235
515
Kestane
2
2
Muz
2
2
Turunçgiller
12
11
3
1
1
28
Çam Fıstığı
1
2
3
İncir
1
18
18
Dut
2
5
4
1
8
7
26
Tüm Tarım
4825 6041 6036 4877 8 3965 2301
28054
Alanları
Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM, 2004)

Tarım alanlarının %78’i I - IV sınıf araziler üzerinde yer almaktadır.
Kalan %22 ise VI ve VII. sınıf araziler üzerinde yer almaktadır. Bilindiği gibi
V. sınıf ve daha düşük kalitedeki araziler üzerinde tarım yapılması (özellikle
toprak işlemeli tarım) erozyonu ve buna benzer riskleri artırmaktadır. Bu
tür alanların tarım için daha az tercih edilmiş olması sevindiricidir.
Türkiye’deki mevcut toprak erozyonu tüm yüzey alanın %81’inde kırsal
ve çevresel etkiye sahiptir. Ekili alanların %73’ü ve I ila IV sınıf tarıma
uygun toprakların da %68’i erozyona yatkındır (Kapur ve ark., 2006).

Otlak ve Meralar
Türkiye’deki mevcut arazi kullanım biçimlerinden birisi olan ve otsu vejetasyonun ağırlıklı bulunduğu otlak, çayır ve meralar 21.505.000 hektar alan
kaplamaktadır (Tablo 6). Doğal meraların büyük kısmı orman zonu üzerindeki yükseltilerde ve ormanlar içerisinde yer alan boşluklarda yer almaktadır.
Aşırı otlatma, ormansızlaştırma ve tarımsal faaliyetlerdeki artış yüksek
rakımlı hassas ekosistemler üzerinde yoğun baskı oluşturur. Yüksek rakımlı
ekilebilir alanlarda tarım yapılması ve aşırı otlatma Türkiye platolarında
arazi kaynaklarının ekolojik sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu
yüzden, doğal meraların tarım alanına dönüştürülmesinde organik madde
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ve toprağın fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi, toprak kalitesindeki
erken değişimlerin fark edilmesi için çok önemlidir (Çelik, 2005).
Tablo 6. Otlak ve Mera Alanlarının AKKS Dağılımı
Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları (Kha)
Kullanma
Şekli
I
II III
IV
V
VI
VII VIII Toplam
Çayır
55 158 99
73
75
49
139
647
Arazisi
Mera Arazisi 94 286 639 1568 15 4115 14.141
20.858
Toplam
149 444 737 1641 90 4163 14279
21505
Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM, 2004)

Sulak alanlar
Türkiye’de sulak alanlar kapsamında 1.158.000 ha alan bulunmaktadır.
Bu alanlar her ne kadar Tablo 3’te VIII. sınıf araziler kapsamında olsa bile
sulak alanların kendi ekosistemi nedeniyle toprak karbon dinamiği üzerinde önemli bir etkisi vardır (KHGM, 2004).
Türkiye’de özellikle 1950-1970 yılları arasında, tarım alanı açmak, taşkınları önlemek ve sıtma ile mücadele etmek için resmi kuruluşlar tarafından 21 adet sulak alan (93.582 ha) tamamen kurutulmuştur. 17 adet sulak alanda ise taşkın önleme ve su rejimine yapılan müdahaleler sebebiyle
143.956 ha alan kurumaya terkedilmiştir. Günümüzde Türkiye’de 76 tanesi
uluslar arası öneme sahip 135 adet sulak alan bulunmakta olup bunların
birçoğu kuruma tehlikesi altındadır. Bazıları tamamen kurumuştur. Tuz
Gölü, Beyşehir, Akşehir, Bafa, Eğirdir, Kulu gölleri, Sultansazlığı ve Erzurum bataklığı da kuruma noktasına gelmiştir (Gürer ve Yıldız, 2009; Korkanç, 2004)
Türkiye’nin kullanılabilir yıllık toplam su potansiyeli (yüzey ve yer altı
suları) 112 milyar m³’dür. Ancak Türkiye’de yıllık ortalama 40,1 milyar m³
su tüketilmekte olup tüketilen yıllık toplam su hacminin %74’ü (29,6 milyar
m³) sulamada kullanılmaktadır. Türkiye’de sulama suyu tüketiminin yıllık
toplam su tüketimi içindeki payının fazla olması sulama alanları çevresinde
bulunan sulak alanları da olumsuz etkilemektedir. Sulak alanları besleyen
kaynakların içme suyu temininde veya sulamada kullanılması, sulak alanı
besleyen akarsuların üzerine baraj inşa edilmesi ve küresel ısınmadan dolayı kuraklığın artması sebebiyle sulak alanlarda ciddi su sıkıntısı yaşanmaktadır. Ayrıca sulak alanların çevresinde katı atık depolanması, sulak alanların tarım ilaçları ve drenaj sularıyla kirletilmesi, plansız şekilde yapılan saz
kesimi, sazların yakılması, sulak alandan turba, kum, çakıl alınması sulak
alanların geleceğini tehdit eden diğer sorunlardır. Sulak alanların kuruması
yeraltı suyunun ve taban suyunun düşmesine sebep olarak tarım alanlarının verimsizleşmesine ve tarım alanlarının erozyondan etkilenmesine sebep olmaktadır (Gürer ve Yıldız, 2009).
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Sulak alanlara, alan dışından da karbon akışı olabilmektedir. Toprak,
tarım artıkları, odun parçaları ve yaprak gibi materyallerin sürüklenerek
bu tip alanlarda birikip çökelmesi ile karbon birikimi gerçekleşebilir. Sazlık
alanlar ve lagünler son derece kırılgan ekosistemlerdir. İyi yönetildiğinde
karbon tutma kapasitesi açısından büyük potansiyeller oluştururken, kötü
yönetilmesi durumunda sera gazı üretimi ve doğal yaşam açısından önemi
riskler oluşturmaktadır (Kunt, 2009).
Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye sulak alanların ekosistemleri tehlike altındadır, hatta yarısı yok olmuştur (Korkanç, 2004). Sulak alan şartlarının ortadan kalktığı alanlar tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Sulak alan
zeminde uzun zamanlar boyunca birikmiş olan toprak organik maddesi,
tarım ve toprak işleme ile birlikte çabucak ayrışmaktadır. Sulak alan ekosistemi altında iken yutak alan etkisine sahip olan bu yerler, tarıma açıldıktan
sonra emisyon kaynağı haline gelmektedir (Anonymous, 2008).

İskan arazisi
Türkiye’de iskan alanlarının AKKS dağılımı Tablo 7’de görülmektedir.
İskan alanları kullanım amaçlarının elverdiği ölçüde daha düşük nitelikteki
AKKS topraklar üzerinde yer almıştır. İskan alanlarının %60’ı V - VIII.
sınıf araziler üzerindedir. İskan alanlarının toprak karbon dinamiği
üzerindeki etkisi özellikle park, bahçe ve yol kenarı ağaçları gibi üzerinde
bitki yetişmesine elverişli toprak nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Tablo 7. İskan Alanlarının Arazi Kullanma Şekillerinin AKKS Dağılımı
Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları (Kha)
Kullanma Şekli
I
II
III IV V VI VII VIII Toplam
Milli Park
0,2
0,1 0,3 0,3 0,7 53,7 31,6 86,9
Yerleşim (Yoğun)

18,2 10,8

6,7

7,2

0,6 3,7

8,2

Yerleşim (Az Yoğun) 62,5 81,6 65,6 46,6 0,6 56,4 66,7
Turistik Alan
1,4 2,0
0,9 0,2 0,1 0,8 1,6
Sanayi Alanı
6,3 7,0
4,8 2,1 0,4 4,4 1,6
Askeri Alan
6,1 4,6
8,9 3,6
6,7 6,4
Hava Alanı
3,9 2,8
2,0 0,4
0,6 0,1
Toplam
98,4 109,0 88,9 60,5 2,0 73,2 138,2
Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM, 2004)

289,5 344,9
381,5
7,7
27,2
36,3
9,7
324,0 894,2
1,5
0,7
0,6
0,0

Diğer araziler
Türkiye’de diğer araziler kapsamında 3.061.000 ha alan bulunmaktadır
(KHGM, 2004). Bu alanlar çıplak toprak, kaya, buz vb gibi VIII. sınıf
arazilerdir ve toprak karbon dinamiği üzerinde etkisi yoktur.
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Türkiye Topraklarının Organik Karbon Birikimi
Doğal ekosistemlerde depolanan organik karbon miktarı büyük ölçüde
o bölgenin coğrafi konumuna, yeryüzü şekline, bakısına sıcaklık ve almış
olduğu yağış miktarına bağlı olarak değişir.
Topraklarda depolanan karbon miktarı ekosistemden ekosisteme farklılık göstermekle beraber, toprak içerisindeki dağılımı da değişir. Genellikle, toprak yüzeyinden derine doğru inildikçe organik karbon miktarı
azalır. Bu yüzeyde depolanan organik karbon miktarı toprakta bitki besin
döngüsünü ve atmosferle olan gaz değişimini doğrudan etkiler. Topraktaki organik maddenin dinamiği bölgenin sıcaklığı, yağış durumu, toprağın
tekstürü ve drenaj durumuna bağlıdır. Toprakların verimliliği toprağın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tarafından kontrol edilmekte ve
bu özelliklerde toprağın organik madde içeriğiyle yakından ilişkilidir. Bu
durum, karbonun toprakta depolanmasının yalnızca çevresel açıdan değil,
aynı zamanda verimlik açıdan da ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Koçyiğit, 2008).
Arazi kullanım değişimleri küresel çevre değişiminin en önemli bileşenlerinden birini temsil etmektedir (Alberti ve ark., 2008). Jeolojik istatistikler, toprak özellikleri ile arazi kullanım tipleri arasında dinamik bir ilişki
göstermektedir. Üst topraktaki toprak organik karbonunun mekânsal dağılımı arazi kullanım tiplerindeki değişimleri yansıtır ve rekreasyonla alan ve
tarım alanlarında toprak organik karbonunu beklenen önem derecesinde
yansıtabilmektedir. Hacim yoğunluğu arazi kullanım tiplerine bağlı olarak
değiştiği gibi, hacim yoğunluğunun üst toprak mekânsal dağılımı dahi alt
topraktakinden önemli ölçüde farklıdır. Genellikle, hacim yoğunluğu fazlasıyla azaldığı yerlerde toprak organik karbonu meralarda oransal olarak
daha yüksektir (Başaran et al, 2008).
Mera ve tarım topraklarında yetişen bitkiler genellikle sığ köklere sahip
bitkilerdir. Köklerden ve bitki kalıntılarının ayrışma ürünlerinden oluşan
organik karbon birikimi genellikle 30cm’lik üst toprak tabakasında gerçekleşmektedir. Orman topraklarında karbon birikiminin iki kaynağı vardır.1)
toprak yüzeyinde ayrışarak toprak içerisine taşınan organik materyali, 2)
orman altı vejetasyon ve ağaç köklerinin ölü kısımları. Üst toprakta ölü
örtü kaynaklı karbon birikimi ağırlık kazanırken, daha derin olan alt toprakta ise köklerden kaynaklanan karbon daha önemli rol oynamaktadır.
IPCC (2003) orman topraklarının karbon birikiminin %50 üst 30cm, %50
alt 70cm içerisinde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Arazi kullanım çeşitlerinin toprak karbon birikimine etkisinin kıyaslandığı pek çok çalışmada
orman toprakları da tarım ve mera toprakları gibi üst 20-30 cm derinlikteki karbon miktarı ile kıyaslanmıştır (Evrendilek ve ark.,2005; Göl, 2007;
Koçyiğit and Rice, 2004). Esasında orman topaklarının 30 cm’den altı da ilk
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30 cm kadar karbon içermektedir (IPCC, 2003). Fakat bozuk orman alanlarının topraklarının verimli ormanların toprakları kadar karbon içermesi
beklenemez. Ancak mera toprağı ile verimli orman toprağının üst 30cm
kısmı arasında bir değer alabilir. Toprakta karbon birikimini etkileyen faktörlerin çeşitliliği nedeniyle, mineral toprak katmanları içerisindeki karbon
oranları da çok değişkendir. Bu nedenle verimli orman toprakları için genel
ortalama olarak 30 cm derinlik toprak tabakası için 120 Mg ha-1 karbon
varlığı uygun değer olacaktır. Aynı durum mera ve tarım toprakları içinde
söz konusudur. Bu durumu Tablo 8’deki gibi ifade etmek mümkündür.
Tablo 8. Türkiye topraklarının organik karbon stoku
Toprak Organik
Arazi Kullanım
Alanı
Toplam
Karbonu
Biçimi
Kha
Mg C ha-1
Gg C ha-1
Verimli Orman
10.776
240
2.586.142
Bozuk Orman
10.559
105
1.108.677
Tarım Arazisi
28.054
50
1.402.700
Mera ve Otlaklar
21.505
90
1.935.450
Toplam
70.893
7.032.969

Toplam 21.334 Kha orman alanında toplam 3.694.819 Gg toprak organik karbonu depolanmıştır. Tarım alanlarında 1.402.700 Gg, mera ve
otlak alanlarında ise 1.935.969 Gg toprak organik karbonu depolanmıştır.
Ancak karbon birikimi potansiyeline sahip toplam 3.946 Kha iskân alanı,
sulak alan ve fundalıklara ait yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Değerlendirmeye konu olan orman, tarım alanı ve mera alanları topraklarında toplam
7.032.969 Gg organik karbon tutulduğu hesaplanmıştır. Başaran (2004)’te
benzer değerler bulduğunu açıklamıştır.

Sonuç ve Öneriler
İklim değişimi ve küresel ısınma ile mücadele edebilme konusunda insanlarca uygulanabilecek en güçlü araçlardan birisi karbon yönetimidir.
Karbonun atmosfere salımını azaltmak kadar yutak alanlarca tutulan karbonu burada saklamakta önemlidir. Karasal ekosistemlerde var olan üç ana
karbon havuzunun kombine yönetilmesi en yüksek faydayı sağlayacaktır.
Karasal ekosistemlerde karbon depolanmasını sağlayan arazi kullanım
planlaması, arazi kulanım yetenek sınıfına uygun farklı kullanımlardan
oluşan kombine bir planlamayı gerektirir. Karbonun toprakta depolanmasının maliyeti düşük ve kısa sürede atmosferdeki yüksek CO2 kontrol
altına almak için atılacak en kolay adımdır. Karbonun toprakta depolanmasının yaratacağı maliyet, bazı endüstri kurumları, ülkeler ve sivil top-
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lum örgütleri tarafından karşılanabilmektedir. Bu şekilde üreticiye yapılan
ödemeler karbon kredisi olarak adlandırılmakta olup gelişmiş ülkelerde
uygulamaya konulmuştur. Fosil yakıtlar ve arazi kullanımı sonucu, atmosfere salınmış olan CO2’nin yeniden toprağa bağlanması küresel ısınmanın
yavaşlatılıp engellenmesi için bir araç olacaktır (Koçyiğit, 2008).
Tarım alanlarında toprakta organik karbonun depolanması toprağın verimliliğini olumlu yönde etkileyerek sürdürülebilir üretim için bir anahtar
görevi görür (Lal, 2009). Toprak yönetim sistemindeki değişme toprakta
depolanan organik C miktarını artırıp azaltabilir. Optimum tarımsal yönetim sistemleri organik karbonun depolanmasını sağlayarak atmosferdeki
yüksek CO2’nin yeniden dengelenmesini sağlar (Lal, 2004)
Tarımsal ekosistemde karbon depolanmasını artırmak için, sürümsüz
tarım ve minimum sürüm sistemlerinin uygulanması, mono kültür ürün
deseni yerine poli kültür ürün deseninin kullanılması, nadasa bırakmanın
terk edilerek bitkisel üretimin bütün bir yıla yayılması, erozyonun önlenmesi, hasat atığı fazla olan bitkilerin yetiştirilmesi, karbon depolama yeteneği
yüksek olan hibritlerin kullanılması ve tarıma uygun olmayan alanların otlak
ve orman alanı olarak kullanılması gerekir (Lal ve ark., 2004; Koçyiğit, 2008).
Toprakların karbon depolama kapasitesine ulaşması toprağın verimliliğini, erozyona karşı direncini artıracak ve erozyon sonucu tarımsal değerini yitirmiş olan toprakları yeniden rehabilite edecektir. Erozyonun önlenmesiyle akarsularla göllere ve barajlara taşınan sediment miktarı azalacak,
suyun kalitesi ve su içi yaşam olumlu yönde etkilenecektir. Sonuç olarak,
toprakta karbon depolanmasının bu çok yönlü faydası yıllardır geleneksel
olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin yeniden gözden geçirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır (Koçyiğit, 2008).
Türkiye’de bozuk orman alanlarını iyileştirilmesi ve verimli ormanların da
optimum seviyeye getirilmesi ile canlı biyokütle, ölü organik madde ve toprak
karbon havuzlarının tamamında en az şimdiki tutulan miktarın birkaç katı kadar karbon depolanması mümkün olacaktır. Aynı zamanda güneş enerjisinin
bir kısmını tutarak, atmosfere su buharı vererek küresel iklim sistemi üzerindeki etki sağlayacaktır (Knohl, 2009). Karbon birikime ilave olarak ormanın
ekonomi, sağlık, sosyal ve diğer bilinen her türlü faydası da katlanmış olacaktır.
Tarım alanlarında Türkiye’de yaygın olmayan fakat toprak karbon birikimi açısından tavsiye edilen sürümsüz (en az toprak işlemeli) (Lal, 2004)
tarım yöntemleri geliştirilmelidir. Hasat artıklarının toprakta kalmasını
sağlayacak hasat teknikleri (Lal, 2009) için çiftçilerin eğitimi sağlanmalıdır.
Mera ve otlaklarda ise mera ve ormancılığın iç içe yürütüldüğü silvo-pastoral sistemler ve agro-forestry uygulamaları denenmelidir. Tarım alanları
ve meraların yol kenarlarına parsel aralarına ve ayrıca rüzgâr perdesi olarak
ağaçlandırmalar yapılması mümkündür (Lal, 2005).
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ULUDAĞ GÖKNARI’NDA ÖLÜ ÖRTÜ DÖKÜMÜNÜN
ZAMANSAL DEĞIŞIMI
THE TEMPORAL DYNAMICS OF LITTERFALL IN ULUDAĞ
FIR FORESTS
Ahmet DUYAR1
ÖZET
Ölü örtü dökümü, orman ekosistemi için önemli bir döngüdür. Yapraklı ağaç
türleri için ağırlıklı ölü örtü dökümü ağırlıklı olarak sonbaharda olmasına rağmen,
ibreli ağaç türlerinde ise ölü örtü dökümü yıl içerisinde her mevsimde olabilmektedir.
Bu çalışmada, Uludağ Göknarı ormanında zamana bağlı olarak ölü örtü dökümü
miktarı incelenmiştir. Çalışma 2011 – 2014 yıllarında, Bolu Aladağ Ormanlarında
1570 m rakımda gerçekleştirilmiştir. Alana 10 adet döküntü kapanı sistematik olarak
yerleştirilmiştir. Kapanlarda toplanan ölü örtü döküntüsü ayda bir kez alınarak,
yaprak, tohum ve dal şeklinde üç kategoriye ayrılarak tartılmıştır. Kapanlarda
toplanan ölü örtü döküntüsünün yıllık miktarı, 137,8–526,2 g∙m-²∙y-¹ arasında
değişmekte olup ortalama 333,5 g∙m-²∙y-¹ bulunmuştur. Ölü örtü dökümü mevsim
ve aylara bağlı olarak anlamlı farklık göstermiştir. En fazla ölü örtü dökümü bahar
ve yaz mevsimi süresince meydana gelmiştir. Tohum dökümü Ekim ayından
itibaren başlayarak, Kasım ayında en yüksek değere ulaşmaktadır. Bu yüzden,
Uludağ göknarı ormanında yapılacak gençleştirme çalışmalarında arazi ve toprak
hazırlıklarının Ekim ayından önce tamamlanması uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bolu Aladağ, mevsim, ölü örtü kapanı, ölü örtü miktarı,
tohum dökümü

ABSTRACT
The litterfall process is a crucial cycle in forest ecosystems. While the litterfall
of deciduous trees essentially takes place in the fall season, it occurs throughout
all seasons in coniferous trees. This research aimed for the examination of the
temporal dynamics of litterfall in fir forests, specifically focusing on the change of
its amount over time. The case study area was selected from Bolu Aladağ forests at
1570 m elevation and the work was conducted from 2011 to 2014. Ten litterfall traps
were systematically placed in the case study area. The litterfall accumulated in each
trap was collected once in a month, categorized into foliar, seed and branches and
weighted accordingly. The average amount of litterfall collected in the traps per
1
Doktor Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman
Mühendisliği Bölümü, Karabük / TÜRKİYE, ahmetduyar@karabuk.edu.tr
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year was determined to be 333.5 g∙m-²∙y-¹, ranging from 137.8 to 526.2 g∙m-²∙y-¹.
The changes of the amount of total litterfall over the seasons and the months were
found to be significant. The highest amount of litterfall was observed during the
spring and summer seasons. The seed fall starts in October and reaches to the
maximum level in November. Therefore, the preparation of the areas and the soil
scarification for the regeneration activities in Uludağ fir forests should be finalized
way before October.
Keywords: Bolu Aladağ, season, litterfall trap, amount of litterfall, seed fall

GIRIŞ
Ölü örtü dökümü, orman ekosisteminde doğal bir süreçtir. Orman ekosistemlerinde, ölü örtü dökümünün miktarı net birincil üretim ile doğrudan ilişkilidir (Dubber ve diğ., 2017). Yapraklı ağaç türleri için ölü örtü
dökümü ağırlıklı olarak sonbaharda (Pitman ve diğ., 2010) olmasına rağmen, ibreli ağaç türlerinde ise ölü örtü dökümü yıl içerisine yayılmaktadır
(Duyar, 2014). Orman zeminindeki ölü örtünün, toprağın korunması, yağış sularının filtrasyonu (Koralay ve diğ., 2015), bitki besin maddesi deposu
olması (Dündar, 1988) karbon birikimi (Duyar, 2010) ve toprak faunasını
barındırması (Duyar & Makineci, 2016) gibi doğrudan ve dolaylı olarak
birçok ekolojik fonksiyonu bulunmaktadır.
Seçme işletme şeklindeki göknar ormanları (Sıvacıoğlu ve diğ., 2007),
çok tabakalı bir orman çatısı oluşturmaktadır (Topaçoğlu ve diğ., 2008;
Genç ve diğ., 2012). Bu nedenle tepe çatısında çeşitli boyutlarda boşluklar
bulunabilmektedir. Aynı zamanda göknar tipik bir gölge ağacı olduğu için
(Çalışkan, 1992), ışık isteği bakımından kanaatkâr bir türdür. Doğal dal
budanması nispeten yavaş olduğu için (Mäkinen & Colin, 1999), yeşil tepe
tacı alt dallara kadar ulaşabilmektedir (Şevik ve diğ., 2010).
Ağaçlardan dökülen ölü örtünün miktarı, bileşimi (yaprak, tohum ve
dal) ve fenolojisi; ağaç türü ve iklim özelliklerinin yanı sıra, meşcerenin
yaşı, boyu (Atay, 1971), kapalılığı (Lopez ve diğ., 2008) ve Yaprak Alan İndeksi (LAI) (Liu & Jin, 2017) gibi faktörlerin etkisi altındadır. Uygulayıcı
bu veriler sayesinde gençleştirme için tohum döküm alanını, miktar ve zamanı ile meçceredeki besin akışı, karbon birikimi gibi faaliyetleri tahmin
edip, değerlendirebilmektedir.
Türkiye’de orman ekosistemlerinde ölü örtü dökümünün araştırıldığı
çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma, Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) subsp. bornmuelleriana (Matff.)) meşcerelerinde kapanlar
yardımı ile aylık olarak toplanacak ölü örtü kullanılarak ölü örtü dökümünün zaman ve miktarının ortaya konması sağlayacaktır.
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Malzeme ve Yöntem
Çalışma Alanının Genel Tanıtımı:
Çalışma alanının genel konumu Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölümünde,
Bolu ilinin güneyinde yer alan Aladağ Ormanlarıdır. Çalışma Batı Karadeniz
Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Şerif Yüksel Araştırma Ormanında gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanının koordinatı 40°37’12.4”N ve 31°35’59.4”E, ortalama yükseltisi 1570 m, bakısı güney ve eğimi %5 dir (Şekil 1).

Şekil 1: Çalışma alanını gösterir harita (Google earth, 2017)

Çalışma alanının iklimi
Bolu meteoroloji istasyonundan (742 m) sağlanan uzun süreli (1960–
2012) gözlem verilerine bağlı olarak, Thorthwaite sistemine göre yapılan
değerlendirmede; 1600 m yükseltide A C2′ r b4′ simgeleriyle tanımlanan
çok nemli, düşük sıcaklıkta, su noksanı olmayan veya pek az olan, kısmen
deniz etkisi altında bir iklim tipi tespit edilmiştir (Duyar, 2014). Tolunay
(1997) 1600 metre yükseltideki bu platonun, Bolu’ya göre daha serin ve
yağışlı olduğunu belirtmektedir.

Çalışma alanının meşcere özellikleri
Çalışma alanı değişik yaşlı orman kuruluşuna sahip, seçme yöntemi
ile işletilen saf Göknar ormanıdır. Meşçerede ortalama ağaç boyu 21,7 m,
göğüs yüksekliği (1,3 m) çapı 35,2 cm, tepe çapı 5,1 m olup, hektardaki ağaç
sayısı 608 adettir.

Örnekleme yöntemi
Örneklemeler 2011 – 2014 yılları arasında yapılmıştır. Örneklerin
alınması için 10 adet ölü örtü kapanı, 100 × 100 m = 1 ha alanın etrafına
belirli aralıklarla (25 ve 50 m) sistematik olarak yerleştirilmiştir (Şekil 1). Ölü
örtü kapanları 50 × 50 cm = 0,25 m² açıklık ve 50 cm derinlik boyutunda
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(ICP Forests, 2004) olup, zeminden 1,30 m yükseklikte yerleştirilmiştir
(Martius ve diğ., 2004). Örnekler ayda bir kez alınarak, 65 °C sıcaklıkta sabit
ağırlığa gelene kadar kurutulmuştur. Toplam ölü örtü yaprak, tohum ve dal
olmak üzere 3 grup halinde ayrılarak tartılmıştır. Göknar ormanında yaprak
kısmını Göknar ibreleri oluşmaktadır. Tohum, çiçek, meyve, tohum, erkek
kedicikler ve kozalak parçalarını içeren tüm üreme organlarıdır. Dal; dal,
sürgün ve kabuk parçası gibi çapı 2 cm’den daha ince odunsu parçacıklardır.
Kapanlara düşen 2 cm’den kalın dalların ölü örtü değil, ölü ağaç sınıfında
olduğu kabul edilmektedir (Pitman ve diğ., 2010).

Değerlendirme
Kapanlardan aylık olarak toplanan ölü örtü örnekleri ve bileşenleri
g∙m-² olarak değerlendirilmiştir. Örneklerin istatistiki değerlendirmesinde
IBM SPSS programları kullanılmıştır. Örneklerin kapanlara ve kapalılığa
göre dağılımları ve korelasyonları α = 0.05 önem düzeyinde test edilmiştir.
Örneklerin istatistiki dağılımlarının belirlenmesi için ANOVA, farklıkların
ayırımı için ise Duncan testi kullanılmıştır.

BULGULAR
Ölü örtünün bileşenlerine dağılımı
Sistematik olarak, farklı tepe kapalılıklarına sahip 10 adet ölü örtü kapanı
içerisinde yıllık ortalama ölü örtü miktarı 333,5 g∙m-²∙y-¹ bulunmuştur.
Kapanların konumları ve üzerindeki tepe kapalılığının çeşitliliği nedeniyle,
kapanlarda biriken ölü örtü miktarları arasında geniş varyasyon ortaya
çıkmıştır. Kapanlarda toplanan ölü örtü miktarı 137,8 – 526,2 g∙m-²∙y-¹
aralığında değişmektedir. Toplam ölü örtü dökümü içerisinde en fazla
pay yaprak ölü örtüsüne (%72) aittir. Tohum ve dal ölü örtüsü oranları ise
birbirine oldukça yakındır (%14). Ölü örtü toplam miktarı ve yaprak ve
dal bileşenlerinin birikimi açısından kapanlar arasında önemli farklılık
(P <0,01) bulunmuştur. Ölü örtü bileşenlerinin hektardaki yıllık birikim
miktarları yaprak 2401 kg∙ha-¹∙y-¹, tohum 472 kg∙ha-¹∙y-¹ ve 462 kg∙ha-¹∙y-¹
olarak belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1: Ölü örtü bileşenlerinin kapanlardaki yıllık miktarı (g∙m-²∙y-¹)
Standart
Ölü örtü kapanı Yaprak
Tohum Dal
Toplam
Sapma
1
304,2
57,7
164,4
526,2
523,3
2
144,0
22,2
9,7
176,0
208,2
3
310,8
54,4
61,2
426,4
369,1
4
120,4
23,9
9,1
153,4
170,2
5
317,6
55,8
33,7
407,2
361,9
6
317,4
64,4
78,2
460,0
418,4
7
93,5
24,1
20,2
137,8
141,8
8
220,9
58,6
18,1
297,5
262,4
9
361,9
76,0
47,4
485,3
408,0
10
210,6
34,8
19,9
265,3
303,8
Toplam
240,1
47,2
46,2
333,5
360,6
P
0,000
0,330
0,000
0,000

Ölü örtü dökümü mevsimlere bağlı olarak anlamlı (P = 0,019) değişim
göstermiştir. Yaprak dökümü en fazla bahar ve yaz mevsimlerinde
(%64) gerçekleştiği halde, tohum dökümü en fazla son baharda (%55)
gerçekleşmektedir. Fakat, dal dökümünde mevsimsel anlamlı farklılık
ortaya çıkmamıştır. (Tablo 2)
Tablo 2: Ölü örtü dökümünün mevsimsel değişimi (g∙m-²)
Ölü örtü

Kış

Bahar

Yaz

Sonbahar

Ortalama ±
Standart Sapma

P

Yaprak
Tohum
Dal
Toplam

32,49
15,09
12,3
59,85

78,42
4,74
11,37
94,53

74,22
1,47
5,46
81,15

54,99
25,92
17,07
97,98

240,1±23,93
47,2±9,02
46,2±12,82
305,5±30,05

0,000
0,000
0,247
0,019

Ölü örtü dökümünün aylık dağılımı istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. En fazla ölü örtü dökümü Mart ayında (41,6 g∙m-²), en az ise Ocak ve
Nisan aylarında (18,5 g∙m-²) meydana gelmiştir. Yaprak dökümü en fazla
Eylül ayında, tohum ve dal dökümü en fazla Kasım ayında gözlemlenmiştir
(Tablo 3).

80

ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Tablo 3: Orman zemininde hektardaki aylık ölü örtü birikimi (kg∙ha-¹∙ay-¹)
Aylar
Yaprak
Tohum Dal
Toplam
Standart Sapma
Ocak
121,8
25,4
33,5
180,6
116,4
Şubat
102,3
24,2
59,4
185,8
212,7
Mart
310,6
22,5
83,1
416,3
436,4
Nisan
143,9
18,4
18,1
180,4
109,7
Mayıs
329,7
6,5
12,4
348,6
410,1
Haziran
264,2
4,2
14,0
282,4
310,3
Temmuz
262,3
1,9
4,8
269,0
230,7
Ağustos
215,6
8,4
35,9
259,9
190,5
Eylül
333,5
8,3
25,0
366,7
392,8
Ekim
83,7
113,9
17,2
214,8
268,2
Kasım
132,9
136,9
128,6 398,4
413,6
Aralık
100,8
101,2
30,0
232,1
148,1
Ortalama 200,1
39,3
38,5
277,9
269,9
P
0,000
0,000
0,006 0,004

Ölü örtüde tohumumun ağırlıklı kısmını oluşturan, Uludağ göknarının
kozalak ve tohumları sonbaharda olgunlaşarak Ekim ayından itibaren kış
mevsimi boyunca dağılarak dökülmektedir (Şekil 2).

Şekil 2: Ölü örtü dökümünün aylara dağılım grafiği (g∙m-²)
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Parçalanan kozalaklardan ayrılan tohumların bir kısmı bağlı bulunduğu
karpelle birlikte dökülürken, bir kısmı da karpelden de ayrılarak serbestçe
yayılmaktadır (Şekil 3). Ayrıca, bahar mevsiminde olgunlaşarak polen saçan
erkek çiçekler (kedicikler), bir süre sonra dökülerek ölü örtüye katılmaktadır.

Şekil 3: Uludağ göknarının dökülen tohum ve kozalak parçaları

SONUÇ VE ÖNERILER
Kapanlarda toplanan ölü örtünün yıllık ortalama miktarı 333,5 g∙m-²y-¹
olup, bunun %72’si yaprak, kalan %28’i ise yarı yarıya tohum ve dal
parçalarından oluşmaktadır. Edwards ve diğ., (2017) yaptıkları çalışmada
ölü örtü bileşenlerinin oranlarını yaprak (%63,5), dal (%27,7) ve tohum
(%8,8) olarak belirlemiştir. Aryal ve diğ., (2015) genç meşcerelerde, yaprak
döküntüsü oranının tüm ölü örtü içerisinde %84 civarına ulaştığını ifade
etmektedir. Zhang ve diğ., (2014) dünya genelindeki ölü örtü dökümünün
zamansal değişimini incelediği çalışmada, mevcut yayınlardan yararlanarak
oluşturduğu örüntüye göre, 300-1100 g∙m-²y-¹ ölü örtü döküldüğünü
belirlemiştir. Ayrıca ölü örtü bileşenleri arasında da önemli oranda farklılık
ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Göknar kozalaklı bir ağaç olduğu için
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tohum kapsamında kabul edilen kozalak parçaları odun kadar ölü örtüye
katkı sağlamıştır. Küçük ve diğ., (2014) genç Karaçam meşceresinde
yaptıkları çalışmada ise ağaç türünün yaşı ve özelliğine bağlı olarak, ölü örtü
dökümüne konu olabilecek materyalin ortalama %41’inin ibre ve %13’ünün
ince dal olduğunu belirlemiştir. Yaprak ölü örtü oranlarının benzerliğine
rağmen tohum ve dal oranları farklı bulunmuştur. Bunun nedenleri ağaç
türlerin aksamlarının boyutlarının farklılığı olabileceği gibi, çalışma
süresine bağlı olarak rastlanabilecek bol tohum yıllarının sıklığı ve tohum
olgunlaşma sürelerinin farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Kapanlar arasında ölü örtü birikimi bakımından bariz farklılıklar ortaya çıkmıştır. Chianucci ve diğ., (2014) kapanların üzerindeki meşcere kapalılığı yoğunluğunun dökülen ölü örtü miktarı üzerinde etkili olduğunu
ifade etmektedir. Kapalılık oranın düşük olması, meşçere içine ve alt tabakalara daha fazla ışık enerjisi girmesini sağlamaktadır (Lopez ve diğ., 2008).
Meşcere içerisine giren yoğun ışık enerjisine bağlı olarak yeni dal oluşumu
meydana geldiği, doğal dal budanmasının yavaşladığı dökülebilir ölü örtü
potansiyelinin arttığı düşünülmektedir. Lopez ve diğ., (2008) bu durumun
yaprak döken ormanlarda daha fazla önem kazandığını, ilk baharda yapraklanmadan önce (kapalılık oluşmadan), ara ve alt tabakadaki erkenci türlerin
bol miktarda enerji depolama fırsatı bulduğuna işaret etmektedir.
Bu çalışmada, mevsimsel olarak en fazla ölü örtü dökümü bahar ve yaz
mevsimi süresince, ibre dökümü kaynaklı olarak gerçekleşmiştir. Ölü örtü
dökümünün aylık dağılımında da Mart, Mayıs, Eylül ve Kasım ayları dökülmenin en yüksek olduğu aylardır. Bu durum, diğer ılıman ibreli ormanlarda da benzer dağılım göstermektedir (Zhang ve diğ., 2014). Bulgularımıza benzer olarak, Zhou ve diğ., (2015) Çin göknarında (Cunninghamia
lanceolata) yaptığı çalışmada en fazla ölü örtü dökümünün bahar ve yaz
mevsimlerinde olduğunu, çiçeklerin Nisan-Mayıs, kozalakların ise Ağustostan itibaren döküldüğünü bulgusuna ulaşmıştır. Genç meşcerelerde ise
ölü örtü dökümü bahar mevsiminde maksimuma ulaşmaktadır (Aryal ve
diğ., 2015).
Ölü örtü dökümünün miktarı ve zamanının bilinmesi, ölü örtü
dinamiklerinin temel bileşenini oluşturur. Ölü örtü dinamiklerinin
bilinmesi orman ekosisteminin sürdürülebilirliği, besin maddesi akışı ve
karbon tutulumu gibi çeşitli monitoring çalışmaları açısından oldukça
önemlidir. Bunun yanında tohum dökümünün zamanı, doğal gençleştirme
çalışmaların zamanlaması açısından en kritik bilgiyi oluşturmaktadır.
Çalışmamızda göknar için ölü örtü toplama ölçümlerine dayalı olarak elde
edilen verilerden yola çıkarak, meşçereye ait ölü örtü dökümü ve tohum
saçılma zamanları ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen verilere göre, Uludağ
göknarı ormanında yapılacak gençleştirme çalışmalarında arazi ve toprak
hazırlıklarının Ekim ayından önce tamamlanması uygun olacaktır.
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Yerel bir çalışma ile bu düzeyde sonuçlar alınabilmiştir. Bu nedenle
hem göknar hem de diğer ağaç türleri için, farklı yetişme ortamlarında
benzer çalışmalar yapılarak, genel bir veri bankası oluşturulması yerinde
olacaktır. Ancak yersel ölü örtü toplama çalışmaları zahmetli ve pahalı
yöntemdir. Bu yüzden, elde edilecek veriler esas alınarak, ölü örtü dökümü
yayılımı ve zamansal değişimini tahmin edebilecek matematiksel modeller
geliştirilmelidir. Üretilecek bu modeller farklı yetişme ortamlarında test
edilerek, olası hataları düzeltilebilir. Bununla birlikte, meşcere kenarı
boşluklarında ölü örtü ve bileşenlerinin, dağılım mesafelerinin ve yayılım
miktarlarının belirlenmesi için yeni projeler yapılabilir.
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SU KİRLİLİĞİNDE SANAYİ ATIKLARININ ROLÜ
THE ROLE OF INDUSTRIAL WASTE WATER POLLUTION
Cansev AZGIN*1, Münir Ziya Lugal GÖKSU
ÖZET
Kalkınmanın temeli sanayileşmeye bağlıdır. Ancak, kirlilik; sucul ortamların
kullanımını kısıtlamakta ve sucul canlıların yok olmasına neden olmaktadır. Bu
kapsamda, arıtılmamış sanayi atık suları da, sucul ortamlardaki oksijensizliğin; su
ürünlerinin beslenmesinin, hareketlerinin ve üreme yeteneklerinin azalmasının;
su ürünlerinin ölümlerinin; su ürünlerinin, renginin ve tadının bozulmasının;
pazar sorununun oluşmasının; başlıca etkenlerindendir. Bu nedenle, sanayileşme
gerçekleştirilirken, yer seçiminden üretime kadar tüm aşamalarda, doğal kaynakların korunmasına; kazanç ve kayıplara azami dikkat edilmelidir. Çok çeşitli sanayi
tipi ve işleme teknolojisi olduğu için, ortak bir sanayi atığı tanımı yapmak mümkün değildir. Buna göre, bu bölümde, bazı su kalite unsurları (özellikle amonyak,
nitrat, nitrit, ve üre gibi azotlu bileşikler; deterjan ve benzeri temizlik maddeleri;
fenol, klor ve sülfat gibi maddeler; sıcak ve soğuk su deşarjları; bulanıklık, organik
madde, katı madde ve renk sorunu; oksijen azalması ve pH; patojen organizmalar;
diğerleri) dikkate alınarak bazı sanayi kuruluşlarının (şeker, deri, tekstil, pamuk,
yün, keten, sentetik elyaf, kağıt, gıda, yağ, ekmek mayası üretim, meyve ve sebze
işleme, petrol ve petrokimya) atık su özellikleri ile su ürünlerine olası etkileri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Su Kirliliği, Sanayi Atıkları, Su Kalitesi

ABSTRACT
Development depends on industrialization of the basis. However, pollution;
restricts the use of aquatic environments and causes aquatic life to be destroyed. In
this context, untreated industrial wastewater is also the oxygen shortage in aquatic
environments; the reduction of feeding, movement and reproduction of aquatic
products; the deaths of aquatic products; deterioration of water products, color
and taste; the occurrence of market problems; are the main factors. For this reason,
while industrialization is being carried out, it is necessary to protect natural
resources at all stages from site selection to production; maximum attention should
be paid to gain and loss. It is not possible to define a common industrial waste
because it is a wide variety of industrial and processing technologies. Accordingly,
some water quality parameters (especially nitrogen compounds such as ammonia,
nitrate, nitrite, and urea, detergents and similar cleaning agents, phenol, chlorine
1 Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, acansev@cu.edu.tr Çukurova
Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 01330, Balcalı-Adana
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and sulphate, hot and cold water discharges, turbidity, organic matter, solids
(sugar, leather, textile, cotton, wool, linen, synthetic fiber, paper, food, oil, bread
yeast production, fruit and vegetable processing , petroleum and petrochemical)
wastewater characteristics and possible effects on water products have been
examined.
Keywords: Water Pollution, Industrial Wastes, Water Quality

1. SU KİRLİLİĞİ
Hava-toprak-su bütün olup, kirlilik; özgün yapılarını yitirmesidir.
Hava-toprak kirliliğiyerel; sukirliliğiise, genel sorundur. Toprak kirliliği,
kirleticilerin yağmur, sel vbyollarla, yeraltı ve yerüstü sularına ulaşıp,
toprağın özelliğini kaybedip, elverişsiz hale gelmesidir. Hava kirliliği,
O2azalması; bileşiminde zehiroluşumu ve artışıdır. Hava ve toprak kirliliği;
sonuçta su kirliliği olarak son bulur.
1.1. Kirleticiler, Alıcı Sulara Ve Su Ürünlerine Etkisi
Kirleticiler, özelliğine göre; (1) Ayrışabilen (korunamayan; bozunan)
(2) Ayrışamayan (korunan; bozunamayan) 2’ye ayrılır.
Amonyak: Balığın solungaç mukozası, bağırsak, kan ve sinir sisteminde
etkilidir. Amonyak miktarı arttıkça zehir etkisi artar.
Nitrat ve Nitrit: Zehir etkisi yavaş olup, balıkta etkilidir.
Üre: Balığa öldürücüdür. Zehir etkisi, solungaçtan anlaşılır.
Deterjan: Balıkta, solungaç ve mukozada tahribat yapar. Vücutta
şişkinliğe ve kanamaya neden olur. Suda deterjan miktarı artarsa, balık
yumurtaları ölür; spermlerin etkinliği azalır ve ölür.
Fenol: Sinir, solungaç mukozası, bağırsak, karaciğer, deri, kan, kas ve
diğer iç organlarda etkilidir. Sudan kolay emilir; vücuttan uzun sürede
atılır. Yağ dokuda birikir. Çok azı bile, et kalitesini bozar.
Klor: Solungaçlara zararlı olup; etkisi yavaştır. Serbest klorun azı bile
balık için öldürücüdür. Suda klor arttıkça, zehir etkisi de artar. Fenoller ile
birleşirse, zehir etkisi çok daha fazla olmaktadır.
Sıcak/Soğuk Su Deşarjı: Ani sıcaklık artışında/azalışında, balığın
dengesi bozulur; direnci kırılır; hastalanır; hatta ölür.
Sülfat: Sucul ortamlarda azdır. Miktarı artarsa; balık ve diğer canlılarda
ölüm gözlenir.
Bulanıklık: Sularda, ışığın alt tabakalara geçmesi engellenir; birincil
üretim olumsuz etkilenir.
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Organik Madde: O2 azalmasına neden olur; su ürünleri olumsuz
etkilenir; hatta ölebilir.
Renk: Işık geçirgenliği azalır; fotosentez ve birincil üretim kısıtlanır; su
ürünleri etkilenir.
Oksijen azalması: Sucul ortamdaki oksijensizlik; canlılarda solunum
güçlüğüne; ortamda anaerob bozunmalara; H2S oluşumuna ve bağlantılı
zehirlenmelere; sonuçta ölümlere neden olur.
Katı madde: Balıkta (çeşitli organlarda, özellikle solungaçta) ve
diğer su ürünlerinde fiziki hasara neden olur; dibe çöktüğünde ise, balık
yumurtalarının üstünü örter ve gelişimlerini engeller.
pH: Çok düşükse, öldürücü etkisi olup; az düşükse, diğer maddelerin
zehir etkisini arttırır.
1.2. Su Kirliliğinin Çevreye Etkisi
Kirliliğin etkisi; 2 grupta (insan sağlığına etkisi ve ekonomik etki)
toplanır. Her 2 etki de, ilişkilidir. Sağlığın etkilenmesi ekonomik kayba;
ekonomik kayıp, beslenme bozukluğu nedeniyle, sağlığa olumsuz etki yapar. Su kirliliği sonucu oluşan sorunlar:
1.Suyun temizlenmesi gerekeceğinden, arıtım nedeniyle ekonomik kayıplar olacaktır.
2.Tarım alanları kirli su ile sulanırsa, tarımsal verim düşer.
3.Doğal denge bozulacak; sucul yaşam olumsuz etkilenecek; su ürünleri
azalacaktır.
4. Sucul ortam, turizm/spor/dinlenme amaçlı kullanılamaz.
5. Nitrat ve fosfat gibi besleyici elementler, sucul bitkilerin aşırı çoğalmasına neden olacak; sucul ortam giderek bataklaşacak; sonuçta su kaynağının kaybı gündeme gelecektir.
1.3. Olumsuz Koşulların Etkisi
Ekosistemin işleyişi bozulursa, tür sayısı azalır; tüketiciler ölür;
ayrıştırıcı faaliyeti artar; yok oluş başlar. Süreç; 3 safhada olur.
1.Tüketicilerin sayısındaki azalma, ekosistemde enerji akımının yok
olma sürecine girmesine neden olur. Örneğin, zehirli kimyasal maddeler,
belirtilen başlangıcın önemli etkenlerindendir.
2.Sucul bitki ve hayvanlar, olumsuz bir etki sonucu, hassas türlerden
sağlam türlere doğru değişecek; ekosistem kararsız bir hal alacak; en küçük
etkilere bile karşı koyamaz hale gelecektir.
3. Sonuçta, ekosistem bozulacak; besin ağı basitleşecektir.
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1.4. Su Kirliliğinin Ekolojik Dengeye Etkisi
Bir toplumun yaşaması; onun fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullara
olan uyumuna bağlıdır. Başka bir deyişle, biota; etkisinde bulunduğu çevresel koşulların sonucunu yansıtmaktadır.
Buna göre, herhangi bir zararlı etki ve/veya uygun olmayan koşullar,
toplumun hassas türlerden dayanıklı türlere doğru dönüşmesine; mevcut
türlerin sayısında azalmalara; belirli türlerdeki canlıların sayılarında ise,
artışlara neden olmaktadır.
Şöyle ki, bir sucul ortamda, organik kirlilik oluşursa, olumsuz koşullar
meydana gelecek; tür sayısında azalma olacaktır. Ortamda besleyici elementlerin miktarındaki artışları takiben, birincil üretimde artış gözlenecektir. Dolayısıyla, ortamda fazla besin bulunacağından, mevcut türlerin
çeşit ve sayısının artması beklenirken, olumsuz koşullar nedeniyle, tür sayısında azalmalar; bazı münferit canlıların sayısında ise artış gözlenecektir.
Sonuç olarak, sucul ortamdaki kirlenme, toplam biyolojik kütlenin
artmasına; ancak, hassas olan türlerin ise, ölümüne neden olarak, mevcut
tür sayısının azalmasına neden olacaktır.
Kirliliğin az olduğu durumlarda, toleranslı türlerin sayısı artacak veya
aynı kalacak; toleransı az olanların sayısı azalacak; tür sayısı azaldıkça,
zincir kısalacak ve beslenme kademeleri etkilenecek; ekosistemin dengesi
bozulacak; sonuçta, sucul yaşam, küçük bir müdahale ile yok olabilecektir.

2. SANAYİ ATIKLARININ NEDEN OLDUĞU KİRLİLİK
Çok çeşitli sanayi tipi ve işleme teknolojisi olduğu için, ortak bir sanayi
atığı tanımı yapmak mümkün değildir. Ancak, bazı sanayiler için önemli
kriterler aşağıda açıklanmıştır.
1.1. Bazı Sanayi Tipleri, Atıkları ve Su Ürünlerine Etkisi
Kalkınmanın temeli sanayileşmeye bağlıdır. Ancak, sanayileşme gerçekleştirilirken, yer seçiminden üretime kadar tüm aşamalarda, doğal kaynakların korunmasına; kazanç ve kayıplara azami dikkat edilmelidir. Örneğin,
kirlilik, sucul ortamların kullanımını kısıtlamakta ve canlıları yok etmektedir. Ayrıca, bir su kaynağı üzerinde kurulan bir sanayi, kurulacak 2. sanayinin suyunu kirleteceği için, adeta sanayi kendini baltalar hale gelecektir.
1.1.1. Şeker Sanayi
Doğal maddeler arasında insanların dikkatini ilk çeken grup kamış
şekeridir. Nişasta ve selüloz ile birlikte, bu gruba “Şeker Sınıfı” denir. Şeker
sınıfı üyeleri, genelde CnH2nOn formülüne uyar. H ve O atom sayısı oranı
sudaki gibi olduğundan, sınıfa “karbonhidratlar” adı verilmiş olup; grubu,
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glikoz (meyve şekeri) ve sakaroz (kamış ve pancar şekeri) gibi şekerler
(mono ve disakkaritler) oluşturmaktadır. Bugün için en yaygın kullanılan
şeker ise, sakkarozdur.
Dünyada, şekerin büyük kısmı pancardan üretilmektedir. Tarihçesi
şöyledir.
Fransa imparatoru I. Napolyon, şeker kamışından üretilen şekerin Avrupa’ya girişini yasaklayınca, Almanlar pancardan şeker elde etmeyi başarmışlardır.
Fabrikasyonu, (1) ham şeker imalatı; (2) rafinasyon; (3) yan ürün olarak
3’e ayrılır.
Su çeşitli amaçlarla kullanılmakta olup, fabrikaya gelen pancarın
çamurunun ve toprağının yıkanması; taşınması; işlem görmesi işlemleri
bol su ile yapılır. Bir fabrikada geri kazanma olmaksızın, üretimin çeşitli
aşamalarında teorik olarak 12000±500 lt/ton su kullanılır. Buna göre, şeker
fabrikasyonu fazla su tüketen bir sanayi dalıdır. Bunun için, şeker fabrikaları,
kullandığı suyun bir kısmını tasfiyeden geçirip, tekrar kullanırlar.

Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi:
Şeker sanayi atık suyu, organik maddece zengin olup; Zehir ve ağır
metal içermez. Sadece, içerdiği toprak, çamur ve organikler; su ürünlerinde
ve sucul ortamlarda çeşitli zararlar yapar. Şöyle ki,
● Katı parçalar, solungaçlarda; balıkların çeşitli organlarında; ortamdaki
diğer su ürünlerinde fiziki zararlara neden olur.
● Toprak ve çamur, bulanıklığa neden olur; ışığın suda alt tabakalara
geçmesi engellenir; birincil üretim olumsuz etkilenir.
● Çöken katılar, balık yumurtalarını örter; gelişimi engeller.
● Organik maddeler, oksijenin hızla azalmasına neden olur; sucul
canlılar olumsuz etkilenir, hatta yok olma sürecine girer.
2.1.2. Deri Sanayi
Küçük/büyük baş hayvanlardan elde edilen derilerin, işlenip mamul
hale getirilmesi; giyim eşyası, ayakkabı, terlik, cüzdan, saat kayışı vb. eşya
yapımı, diğer sanayi kollarına deri mamul yapımı, vb. ürünler, uğraşı alanını
oluşturur. At/katır gibi eti yenmeyen hayvan derileri ile kısmen zayıf olan
deve derisi de bu kapsamda işlenir. Ülkemizde işlenen, av ve kürk hayvanı
derisi, miktar olarak çok azdır. Deride sertlik, bükülebilirlik, esneklik, su
geçirgenliği, aşınma ve basınca dayanma; amaca göre değişmekle birlikte,
öncelikle aranan özelliklerdir. Bu nedenle, derinin istenen özelliğe sahip
olabilmesini sağlamak için, çeşitli işlemler uygulanır. Derinin işlenmesi
esnasında en önemli aşama tabaklama olup; tabaklama sanayi adı da verilir.
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Deri sanayi çok su kullanır. Örneğin, tekniğe göre değişmekle birlikte,
derinin işlenmesi için, sığırda, 40-100 l/kg; koyun ve keçide 25-50 l/dm2 su
gerekir. Dolayısıyla da, kullanılmış su deşarj edilir.
Atık suyun bileşimi; tabaklama atıkları, deriden gelen kirleticiler,
ağartmadan gelen sular, bozunma ürünleri ve diğer atık sulardan oluşur.
En çok kirli sular, kireçleme ve tabaklama işlemleri atık sularıdır. Ham
derilerin ıslatıldığı havuzların tahliye sularında yoğun miktarda yağ, et
parçaları, kan, kıl, mineral tuzlar ve kum gibi katı parçacıklar bulunur. İnsan
ve hayvan sağlığı için çok zararlı olan bakteriler, bu sularda ürer. Sular mat
gri renkte olup, kokuşmuş madde içerdiği için kötü kokar. Ayrıca, yüksek
oranda H2S ihtiva eder.

Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi:
Deri sanayi atık suları, su ürünlerine doğrudan veya dolaylı zararlı etki
yapan, fazla miktarda; katı madde, kireç, sodyum sülfat, sodyum hidroksit,
krom bileşikleri, tuz, azot bileşikleri, zırnık, debagat maddeleri, fenoller,
alifatik asitler, gliseridler, boya, yağ, lanolin ve kimyasal ayrışma ürünlerini
içerir. Örneğin,
● Krom tuzlarının zehir etkisi; sıcaklık, sertlik, pH ve krom miktarı gibi
faktörlere göre değişmekle birlikte, genelde ölüme kadar varan olumsuz
sonuçlara neden olmaktadır.
● Amonyak; organizma için oldukça etkili bir zehir olup, vücudun
sümüksü zarlarında ve bilhassa solungaçlarda etkilidir. Amonyak
zehirlenmesi neticesi, balıkların iç ve dış organlarında şiddetli kanamalar;
yavru balıklarda, daha az miktarlardan etkilenmeler gözlenir.
● Klor; balıklardaki zehirlenme belirtisi titreme, deri ve solungaçlarda
kansızlık ve gittikçe artan oranda sarılıktır. Ayrıca, gözler çukuruna kaçar
ve balıkta hat safhada bitkinlik görülür. Solunum güçlükleri meydana gelir.
Yüksek dozlarda ise, ani ölümler gözlenir.
● Azotlu Tuzlar: Ortamda yeterli akıntı ve suyun olmaması; zehir etkileri
açısından, nitrit ve nitrat artışında etkili proteinli deşarjlar; organizmalar
için önemli tehdit kaynağıdır.
●Amonyum Nitrat: Öldürücü etki yapar. Ortamın pH’sını fazla miktarda
düşürür.
●Sülfitler: Düşük pH’da, balıklara olan öldürücü etkisi artmaktadır.
●Amonyum Sülfat: Suyun sertliği arttıkça, bu maddenin öldürücü etkisi
artmaktadır.
●Çözünmüş Oksijen: Atık su, alıcı sudaki oksijeninazalmasına neden
olur. Sıcaklık önemli etkendir. Sonuçta, su ürünlerinde ölümlere kadar
varan sonuçlar meydana gelebilir.
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● pH: Çok düşükse, öldürücü; az düşükse, diğer maddelerin zehirleme
gücünü arttırıcı yönde etki yapar.

2.1.3. Tekstil Sanayi
Tekstil sanayi, doğal veya sentetik liflerden iplik; sonraki safhada ham
bez; ileri aşamada mamul kumaş; üreten sanayi dalıdır. Tekstil sanayinde,
ürün çeşitliliği ve ham madde farklılığı nedeniyle; atık su karışıktır. Atık su
koyu renkli, kıvamlı ve ileri derecede alkali olup; yüksek oranda askı maddesi, organik ve inorganik madde içerir. Tekstil sanayinde, tek olarak veya
karıştırılarak iplik üretiminde kullanılan bir çok elyaf çeşidi vardır (Tablo 1).
Tablo 1. Tekstil Sanayinde Kullanılan Elyaf Çeşitleri
Doğal

Yapay

Hayvansal

Bitkisel

Sentetik

Rejenere

Yün

Pamuk

Poliamid

Rayon

İpek

Keten

Poliakrilik

Kazein

Kıl

Kenevir

Poliester

Soya fasulyesi

1.1.1.1. Pamuk Sanayi
Fabrikada, tohumu (çiğit) arınmış; nişasta vb karbonhidrat, yaprak ve
sap içeren lifler işlenir. İplik için, apre giderme (lifleri asitle/kimyasal çözeltilerle kaynatma, temizleme); alkali çözeltiyle kaynatma; karbonhidrat,
mum vs. maddeleri uzaklaştırma; sodyum hipoklorit veya hidrojen peroksit ile ağartma; merserize etme; boyama; bitirme (reçine kaplama); su ile
yıkama; işlemleri uygulanır.
Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi:
Atık su, miktarı ve yapısı; yönteme ve fabrikaya göre değişir. Genelde,
sıcak olup; klorür, N, NH3, NaOH, soda, deterjan, nişasta, dekstrin, yağ,
mum, reçine, sakız, organik madde, lif, sodyum peroksit, S, naftol, Cu,
boya, ağır metal içerir.
● Atık su; sıcaklığı arttırır; sudaki oksijeni azaltır; atmosferik oksijenin
suda çözünmesini önler; sonuçta solunum engellenir.
● Atık sudaki yüksek BOİ, O2 tüketimini hızlandırarak, canlılarda
solunum güçlüğüne; ortamda oksijensizliğe; anaerob bozunmaya; H2S
oluşumuna ve zehirlenmeye neden olur.
● Atık su; koyu renkli olduğu için, ışık geçirgenliğini önleyerek
fotosentezi ve birincil üreticilerin faaliyetini kısıtlayarak, besin zincirindeki
su ürünlerini olumsuz etkiler.
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● Atık suyun içerdiği askı maddeleri; sucul ortamlarda dibe çökerek,
dipte yaşayan sucul canlıların beslenme ve yaşam koşullarını kısıtlar veya
ortadan kaldırır.
● Atık sudaki birçok kimyasal; tek başına veya birlikte zehir etkisi yapar. Örneğin, anilin boyalar, balık vücudunun renklenmesine; içerdiği ağır
metaller nedeniyle balıkta birikerek, ölümlere kadar varan sonuçlara neden
olur. Etkilenmiş balıkla beslenen insana kadar besin zincirini tehdit eder.
● Atık sudaki, ağartma sularından gelen serbest klor; alıcı suda bulunan
mikro organizmaların ölümlerine neden olarak, besin zincirinin birinci
kademesini tahrip eder.
● Atık su; küçük akarsu ve göl gibi ortamların, renklenmesine; çirkinleşmesine; kokuşmasına; estetik yönden olumsuzluklara neden olarak, dinlenme ve sportif amaçlı kullanımlarını engeller.
● Atık su, renkli madde içerdiği için; deşarjın yapıldığı sucul ortamın,
diğer sanayi kuruluşları (örneğin, kağıt sanayi) tarafından, kullanılması
olanaksız hale gelir.
1.1.1.2.

Yün Sanayi

Ham maddesi yapağıdır. İplik üretimi için, önce sıcak suda eriyebilen
maddelerin yapağıdan uzaklaştırılması; soda ve sabun eriyiklerinde yıkanması; sıkılarak suyunun alınması;çalkalanması ve durulanması; işlemleri
uygulanır. Belirtilen işlemlerin yanı sıra, elde edilen yünün, parçalara ayrılarak taranması, eğrilmesi, dokunması ve boyanması; deterjan ve su banyolarından geçirilmesi; zayıf H2SO4 çözeltisine batırılması; kuruyana kadar
sıkılması ve ısıtılması; boya yapılmazsa, sodyum hipoklorit veya hidrojen
peroksit ile ağartılması; işlemleri de uygulanır.
Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi:
Yün sanayinde meydana gelen atık suyun miktarı ve kompozisyonu;
pamuk sanayinde belirtildiği gibi, üretimde uygulanmakta olan yönteme
göre fabrikadan fabrikaya değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikte etkili
olan başlıca faktörler; yapağının kirlilik derecesi, kullanılan sabunların ve
deterjanların çeşidi, boyaların kimyasal özellikleri ve kullanılan suyun kalitesidir. Genellikle atık su, koyu kahverenkli olup, içeriğinde; toprak, kum,
saman, tohum kabuğu, diken, koyun dışkısı, yün yağı, sabun, soda, deterjan, organik asitler ve potasyum tuzları, yağ, H2S, askı maddeleri, asitler,
boyalar ve çeşitli boya çözücüleri bulunmaktadır.
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● Yün sanayi atık suyunda bulunan yüksek BOİ, oksijen tüketimini
hızlandırarak, sucul ortamda oksijensizliğe; canlılarda solunum güçlüğüne;
ortamda anaerobbozunmaya; H2S oluşumuna ve bağlantılı zehirlenmelere
neden olur.
● Atık suyun içerdiği askı maddeleri; sucul ortamlarda dibe çökerek,
dipte yaşayan sucul canlıların beslenme ve yaşam koşullarını kısıtlar veya
ortadan kaldırır.
● Atık su; aşırı alkali olup, balık yaşamını olumsuz etkiler.
● Atık suyun içerdiği boya maddeleri, su ürünlerine zehir etkisi
yapmaktadır. Ayrıca, koyu renklerinden dolayı, ilk üretimin düşmesine de
neden olmaktadır.
● Atık su; patojen bakteri içerdiğinden, sucul canlılarda ve bu canlılarla
beslenen veya bu suları kullanan insanlarda hastalıklara ve/veya ölümlere
kadar varan sonuçlar meydana gelmektedir.
● Atık sudaki krom tuzlarının zehir etkisi;sıcaklık, sertlik, pH ve krom
miktarı gibi faktörlere göre değişmekle birlikte, genelde ölüme kadar varan
olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
1.1.1.3. Keten Sanayi
Tohumları ayrılmış keten sapları soyulur (karbonhidrat, glikozit ve
albuminli bileşiklerin suya geçmesi için,sıcak su banyosu); lignin, diken vb
yabancı maddeleri gidermek için kurutma, ezme ve tarama; temiz lifleri
eğirme ve dokuma; ağartma, boyama ve baskıya alma; işlemleri uygulanır.
Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi:
Atık su miktarı ve yapısı; yönteme ve fabrikaya göre değişir. Genelde
atık suyun içeriğinde; pektin, asit ve boya maddeleri bulunur.
● Atık su, ortamda sıcaklığı arttırır; suda oksijeni azaltır; atmosferik
oksijenin suda çözünmesini önler; solunum engellenir.
● Atık sudaki yüksek BOİ, O2 tüketimini arttırır, O2 azlığı, solunum
güçlüğü, anaerob bozunma, H2S oluşumu ve zehirlenme olur.
● Üreyen kanalizasyon mantarları, dip çamurunu ayrıştırır; oluşan
köpük, atmosferle bağı keser; O2 azlığı ve solunum güçlüğü; anaerob
bozunma; H2S oluşumu; zehirlenme olur.
● Koku, renk ve çirkin görünüm nedeniyle; sucul ortamın dinlenme ve
sportif amaçlı kullanımı engellenir.
● Boya, zehir etkisi yapar. Renk, birincil üretimi etkiler. Atık suyun
karıştığı ortamlarda, yoğun balık ölümleri gözlenir.
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1.1.1.4.

Sentetik Elyaf Sanayi

Selülozik (rayon ve selüloz asetat); selülozik olmayan (naylon ve akrilik)
diye ayrılır. 1. Kirlilik etkeni, durgun elektriği gidermek için kullanılan
antistatik maddeler; 2. etken ise, boyadır.
Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi:
Atık suyu, sıcaktır. Yapısı, fabrikaya göre değişir. Antistatik madde, ester,
yağ, boya, asit, sülfat, amin, ağartıcı, deterjan/sabun, hidrojen peroksit/
klor, klorit/sülfat, soda, NaNO2, klorobenzen, karbonil, alkol, glikol, jelatin
ve asetat içerir. Kimyasal nedeniyle, alıcı suda koku ve estetik sorun oluşur;
su ürünlerinde ve insanlarda zehirlenmeler gözlenir.
● Deterjan ve yağlar, alıcı suda tabaka oluşturur, atmosferden oksijen
girişi önlenir; ortamda oksijensizliğe, solunum güçlüğüne, anaerob
bozunmaya, H2S oluşumuna ve zehirlenmelere neden olur.
● Boya tabakası, beslenmeyi olumsuz etkiler; ortama atmosferden O2
girişini önler; oksijensizlik, solunum güçlüğü, anaerob bozunma, H2S
oluşumu ve zehirlenme gözlenir.
2.1.4. Kağıt Sanayi
Ülkemizde geçmişi, İstanbul’un fethine kadar uzanır. Modern ilk
fabrika 1934’te, Sümerbank tarafından İzmit’te kurulmuştur. 1970 öncesinde hammadde bakımından ağaca bağımlı iken; bu tarihten sonra eski kağıt,
orman artığı vs. kullanılarak üretim yapılmaktadır.
Atık Suyun Sucul Ortamlara ve SuÜrünlerine Etkisi:
Atık su miktar ve kompozisyonu; yöntem ve fabrikaya göre değişir. Atık
su rengi, içerdiği katı madde, BOİ, kimyasal madde (sülfitli alkol, CO2,
bütirik asit, CH4 ve H2S vs.) nedeniyle kirleticidir. Örneğin, bütirik asit;
balıkları tedirgin eder. Zehir etkisi vardır.
● Kağıt hamuru fiberleri, saf selülozdan yapılmış olup; suda dibe
çökerler. Fiberler, balığın üremesini ve beslenmesini kısıtlar; midye vb.
kabukluların ölümüne neden olur.
● Atık sudaki sülfit ablavgesi, yüksek BOİ değerine sahip olup, önemli
bir kirleticidir. Ortamda oksijensizliğe; solunum güçlüğüne; anaerob
bozunmaya ve çeşitli sorunlara neden olur.
● Kağıt hamurunun korunması amacıyla kimyasallar ile birlikte kullanılan fenilciva, eğer atık su yoluyla sucul ortamlara karışırsa, metil civaya dönüşerek, besin zincirinde sorunlara neden olur. Metil civa, balıkta birikerek,
gelişmeyi durduran; hatta besin zinciri ile insana kadar ulaşarak, sinirsel sorunlar başta olmak üzere, ölümlere kadar varan olumsuz sonuçlar meydana
getirmektedir.
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● Atık sudaki maddeler nedeniyle; su ürünlerinde, çevrede ve insanlarda
zehirlenme gözlenir.
2.1.5. Gıda Sanayi
Üretim yeri/çeşidi/kapasiteye göre, farklı yan dalları (et, süt, un, meyve
ve sebze, yağ, şeker, çay, yem vs); ürün çeşidi (balık, kabuklu, süt, peynir,
yoğurt, ekmek, bulgur, makarna, bisküvi, nişasta, salamura, konserve, salça,
tahin, şeker, şekerleme, yem vs) vardır.
Atıkları, bitkisel veya hayvansal kökenli organik madde içerir. Su ihtiyacı
ve dolayısıyla atık suyu fazladır. Gıda sanayini karakterize eden kirletici
maddeler, amonyak, kalsiyum, magnezyum, klor, civa, nitrat, fosfat, sülfat,
organik madde, pestisit, fenol ve deterjandır.
2.1.5.1. Yağ Sanayi
Bulanık atık su, emülsiyon halde yağ ve yüksek BOİ-KOİ; margarin
imalatındaki nikelin bir kısmı karıştığından, nikel içerir. Katı yağlar, su
yüzeyinde toplanır ve havalanmayı bozar.
2.1.5.2. Ekmek Mayası Üretim Sanayi
Atık su; kahverengi, bulanık ve kokmuş maya kokusundadır. Az asidiktir (pH 6). Maya hücresi, yağlı atık, albümin, bozunma ürünü, karbonhidrat, inorganik bileşik, fosfat, sülfat ve K içerir.
2.1.5.3. Meyve ve Sebze İşleme Sanayi
Su kullanımı bol; atık suda katı/çözünmüş madde, N ve P ile yüksek
BOİ, KOİ ve pH vardır. Ayrıca, meyve ve sebze işlenmesi esnasında, tarladan bulaşmış pestisit kalıntısı da bulunabilmektedir.
2.1.6. Petrol Sanayi
Suda erimeyen doğal bir yağ olan ham petrolden, 19. Yüzyıl başlarında,
ABD ve Rusya’da; basit damıtma yöntemiyle benzin, fueloil, gazyağı ve
makine yağı gibi ürünler elde edilmiştir (Tablo 2).
Günümüzde ise; petrolden üretilen ürün sayısı ve miktarı (örneğin,
LPG; nafta; gres; mum; asfalt vs.) çok artmış olup, çeşitlenmiştir.
Tablo 2. Petrolden Elde Edilen Başlıca Temel Ürünler

Sıcaklık Aralığı
40-60oC
60-150oC
150-270oC
250-350oC
350oC’nin üstü

Ürünler
Petrol Eterleri
Çeşitli Benzinler
Gazyağı
Mazot ve Fueloil
Makine Yağları, Vazelin ve Asfalt
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Petrolün ve Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi
İnsan faaliyeti sonucunda, yılda ortalama 6 milyon ton petrolün
çıkarma, taşıma ve rafineriden olmak üzere 3 yolla ve çeşitli (kaza, sızıntı
vb.) nedenlerle, sulara karışmaktadır. Ham petrol ve sanayi atık suyunun
sucul ortamlara karışması neticesinde, çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Şöyle ki;
● Sucul ortamda çirkin görünüm (örneğin, plajlarda) verirler.
● Birikerek, canlı yaşamını kısıtlar; bu ürünlerle beslenen insanlarda
kanserojen etki yapar.
● Seyrelticiler, balığın mukus tabakasına; istiridye-midye yumurta ve
larvalarına zarar verir.
● Balıklarda, solungaçlar işlevini yitirir.
● Su ürünlerinin beslenme, hareket ve üreme yeteneği azalır
● Balık yumurta ve larvaları, ağır kayıplara uğrar; anormal yumurtalar
gözlenir.
● Bazı türler (ıstakoz, yengeç ve karides gibi)kaçarken; bazıları ise, kirli
bölgeye yönelir.
● Istakoz larvaları, miktar düşükse, denge bozukluğu; yüksekse, ölüm
tepkisi verir.
● Deniz kestanesi yumurta gelişimi olumsuz etkilenir.
● Planktondaki yoğun ölüm, besin zincirini olumsuz etkiler.
● Yağ tabakası, ışığın alta geçmesini engeller; fotosentezi ve zooplankton
göçünü kısıtlar.
● Sesil organizmaların yapışma olanaklarını ortadan kaldırır.
● Su ürünlerinde, renk/tat ve pazar sorununa neden olur.
● Ekosistemi dengede tutan bakterilerde azalma; petrolü ayrıştıran
bakterilerde artış gözlenir.
2.1.7. Petrokimya Sanayi
Petrol ürünlerini kimyasal tepkime ile başka ürünlere dönüştürür. Ham
maddesi; petrol ürünü olan naftadır. Sanayi, zincirleme olarak birbirine
bağlı, fabrikalardan oluşur. Bugün için, bu sanayide; plastik madde, sentetik
elyaf, tarım ilacı, yapay gübre, alkol başta olmak üzere, 2500’den fazla
ürün üretilmektedir. Atık su yapısı ve özelliği oldukça farklıdır. Örneğin;
gaz, katı, asit, alkali, kostik, yağ, yüzey aktif madde, fenol, ağır metal, klor,
bakır, siyanür, kurşun, azot, sülfat, çinko, uçucu madde, evsel atık gibi
maddelerden oluşmuştur.
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Atık Suyun Sucul Ortamlara ve Su Ürünlerine Etkisi
Hammadde olarak petrol kullanan sanayilerin atığı, merkaptan adı altında sülfür, fenol ve hidrokarbürlerden oluşur. Hidrokarbürler, organizmalar tarafından doğrudan veya gıda zinciri yoluyla alınır.
● Koku oluşur; zehir etkisi olup, miktar artarsa, balık ölür.
● Fitoplanktonda zehir etkisi yapar.
● Çok az miktarı bile, zooplanktonda öldürücüdür.
● Katı atıklar, balığın solungaçlarına yapışarak, tahribata neden olur.
● Çöken maddeler, bentik organizma ölümlerine neden olur.
● Balık yavruları, küçük dozlarda bile, 2 günde ölmektedir.
● Larvaların vücut yapılarında anormallikler ve larvaların 1-2 günde
öldüğü gözlenmiştir.
● Ortamda, oksijensizliğe; balıklarda boğulmaya neden olur.
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TEMEL SU KALİTE PARAMETRELERİ VE BİR UYGULAMA
BASIC WATER QUALITY PARAMETERS AND AN
APPLICATION
Cansev AZGIN1, Münir Ziya Lugal GÖKSU
ÖZET
Su kalitesinin tespiti için, sucul yaşamda etkili; fiziksel, kimyasal ve biyolojik
parametrelerin incelenmesi gerekmektedir. Parametrelerin bazıları (çözünmüş
oksijen, elektriksel iletkenlik, tuzluluk, sıcaklık, toplam çözünmüş katı madde,
ışık geçirgenliği ve pH) daha uygulanabilir, göstergen ve ekonomik özelliklere
sahiptir. Bu nedenle, bu bölümde, temel su kalite parametreleri olarak adlandırılan
bu parametrelerin nasıl ölçüldükleri ve içerikleri hakkında, önce kısa bir bilgi
verilmiştir. Daha sonra, konu ile ilgili olarak Adana Seyhan Baraj Gölünde
uygulanmış olan limnolojik bir araştırmaya ait proje çalışmasının su kalite
ölçüm değerleri incelenmiş ve bulguların kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır.
Sonuçta, çözünmüş oksijen miktarlarının su sıcaklığına, canlı yoğunluğuna ve
meteorolojik koşullara; elektriksel iletkenliğin, çözünmüş katı madde ve mineral
tuz çeşitliliğine, hareketliliğine ve su sıcaklığına; tuzluluğun, buharlaşma ve yağış
miktarlarına; sıcaklığın, mevsim koşullarına, rüzgara, ölçüm saatine, derinliğe
ve akıntı durumuna; toplam çözünmüş katı madde miktarlarının doğal, evsel ve
endüstriyel kökenli atıklara; ışık geçirgenliğinin mevsim koşullarına, fitoplankton
yoğunluğuna ve sel sularına; bağlı olarak değiştiği ve göl suyunun hafif alkali
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Su Kalite Parametreleri, Seyhan Baraj Gölü, Sonbahar
Dönemi

ABSTRACT
Effective for the determination of water quality, aquatic life; physical, chemical
and biological parameters must be examined. Some of the parameters (dissolved
oxygen, electrical conductivity, salinity, temperature, total dissolved solids, light
penetration and pH) have more feasible, indicator and economical properties. For
this reason, in this section, brief information is given about how these parameters,
called basic water quality parameters, are measured and their contents. Later, the
water quality measurement values of a limnological survey project implemented
in Adana Seyhan Dam Lake were examined and a a short assessment of the
findings was made. As a result, the dissolved oxygen levels are affected by water
temperature, living density and meteorological conditions; electrical conductivity,
1 Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, acansev@cu.edu.tr Çukurova
Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 01330, Balcalı-Adana
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dissolved solids and mineral salts diversity, mobility and water temperature;
salinity, evaporation and precipitation; temperature, weather conditions, wind,
measurement time, depth and current status; the total dissolved solids amounts to
natural, domestic and industrial wastes; light penetration to seasonal conditions,
phytoplankton density and flood waters; and it was determined that the lake water
is slightly alkaline.
Keywords: Water Quality Parameters, Seyhan Dam Lake, Autumn Period

1. TEMEL SU KALİTE PARAMETRELERİ
Su kalitesinin tespiti için, sucul yaşamda etkili; fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin incelenmesi gerekmektedir. Parametrelerin bazıları;
daha uygulanabilir, göstergen ve ekonomik özellikleresahiptir. Çözünmüş
oksijen, elektriksel iletkenlik, tuzluluk, sıcaklık, toplam çözünmüş katı
madde, ışık geçirgenliğine pH, olarak adlandırılan bu temel parametreler
hakkında önce kısa bilgi verilecek; daha sonra, bir projenin özgün verileri
değerlendirilecektir.

1.1. Çözünmüş Oksijen
Oksijen, aerob canlı için, hayati önemde olup; sucul yaşamda etkili bir
parametredir. Tüm gazlar gibi oksijen de, suda çözünmüş halde bulunur.
Balık, çözünmüş oksijen sayesinde yaşamını sürdürür.
Sucul ortamlarda, çözünmüş oksijen miktarı, gün batımında (akşam),
en yüksek; gün doğumunda (sabah), en düşük; seviyededir. Eğer, sucul
ortamlarda oksijen sıkıntısı var ise, bu durumda balıklar çoğu zaman suyun
yüzeyine çıkarak, hava solumaya başlarlar.
Çözünmüş oksijen varlığı bakımından önemli olan başlıca faktörler;
sıcaklık ve tuzluluktur. Sıcaklığın ve tuzluluğun; sudaki çözünmüş oksijen
miktarına olan etkisi, Tablo 1’de gösterilmiştir.

1.2. Elektriksel İletkenlik ve Tuzluluk
Elektriksel iletkenlik, tuzlulukla ilişkili olup; sudaki anyon ve katyon
içeriğini açıklar. Her iki parametrenin ölçüm yöntemi dikkate alınırsa, çok
az tuz varlığının veya değişkenliğinin yorumlanabilmesi için; özellikle buharlaşmanın ve yağışın etkili olduğu tatlı iç sularda, tuzluluk parametresinin yerine, elektriksel iletkenlik parametresi ölçümünün yapılmasının,
daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Tuzluluk, oksijenin sudaki çözünürlüğünü doğrudan etkileyen temel faktörlerden birisidir. Dolayısıyla, suyun tuzluluğu ile çözünmüş oksijen içeriği arasındaki ilgi, aynen sıcaklık ile
çözünmüş oksijen arasındaki ilgi gibidir. Buna göre, suyun oksijen tutma
kapasitesi, suda tuzluluğun artışı ile azalmakta; ancak, tuzluluk azaldıkça
da, artmaktadır (Tablo 1).
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1.3. Sıcaklık
Sıcaklık, balığın fiziksel, biyolojik ve özellikle fizyolojik aktivitesinde;
beslenmesinde; gelişiminde; üremesinde; solunumunda; etkili önemli bir
parametredir. Öyle ki, balıklar, sıcak su (sazan) ve soğuk su (alabalık) balıkları olarak sınıflandırılmıştır. Sıcaklık, suyun oksijen içeriğini doğrudan
etkiler. Sıcaklık ve oksijenin çözünürlüğü arasında ters bir ilişki vardır. Şöyle ki, oksijenin sudaki çözünürlüğü, sıcaklık arttıkça, azalmakta; sıcaklık
azaldıkça, artmaktadır (Tablo 1). Diğer taraftan, sıcaklık ile metabolizma
arasında da, doğrudan bir ilişki vardır. Memeliler hariç, sucul ortamda yaşayan bütün hayvanlar poikloterm olup, vücut sıcaklıkları yaşadığı ortam
ile aynıdır. Buna göre, ortamın sıcaklığının 1oC derece yükselmesi, metabolizmayı %10 arttırmaktadır. Örneğin, su sıcaklığının 10oC derece artması
halinde, balıkların oksijen ihtiyacı ve tüketimi; ortamın oksijen tüketimi ve
karbondioksit oluşumu 2 kat; artacaktır. Ortam sıcaklığının artışı ile daha
fazla oksijene ihtiyaç duyulacağı için; yüksek sıcaklıklarda, suda az oksijen
varsa, balıklarda rahatsızlıklar gözlenecektir.

1.4. Toplam Çözünmüş Katı Madde ve Işık Geçirgenliği
Toplam çözünmüş katı madde; bulanıklık veya suyun berraklığı için
kullanılan bir parametredir. Bulanıklık, sudaki organik ve/veya inorganik
kökenli çözünmüş maddelerden; mikroskobik canlılardan; askı maddelerinden; ileri gelir. Balığın yaşam ortamını elverişsiz kılar; gözlerinde ve
solungaçlarında; vücudunu kaplayan mukus tabakasında; tahribata neden
olur. Suda ışık geçirgenliğini kısıtlar; fotosentezi engeller. Çökelen maddeler, bentik türleri etkiler. Işık geçirgenliği veya seki diski derinliği olarak ölçülebilen bulanıklık, suyaışığın nüfuz etmesini engellediği için, fitoplanktonun azalmasına; fotosentez ile üretilen oksijenin ve suyun oksijen tutma
kapasitesinin kısıtlanmasına neden olur.

1.5. pH
pH; H+ iyonları, yoğunluk ölçüsüdür. AB normlarına göre; sucul ortamın asitliği veya alkaliliği önemlidir. Balıkçılığa elverişli sularda, 5-9 pH,
balık yaşamı açısından uygun olup; zehir etkisinin, pH değişimi ile bağlantılı olduğu kabul edilir. Örneğin, alkali sularda, amonyak veya çinko gibi
maddelerin bulunmasıyla, pH kaynaklı zehir etkisi artmaktadır. Asitliğin
artışıyla, solungaçlar ve epiderm hücreleri hasar görmekte; vücut tuzları
azalmakta; balıklarda aşırı mukus salgısı oluşmakta; balıklar oksijensizlikten ölmektedir. Sonuçta, serbest karbondioksit fazlalığının, balıkta zehir
etkisini artırdığı; suda kalsiyum, magnezyum, sodyum ve klor artışının ise,
balığı asit etkisinden koruduğu; ancak, yüksek pH derecelerine alışmış olan
türlerin ve özellikle larvaların asitli sudan, etkilendiği; saptanmıştır.
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Tablo 1. Suda Oksijen Çözünürlüğü (mg/l) (Edmondson, 1991)
Sıcaklık (°C)
Tuzluluk (0 ppt)
Tuzluluk (30 ppt)
0
14.60
11.90
2
13.81
11.29
4
13.09
10.73
6
12.44
10.22
8
11.83
9.75
10
11.28
9.32
12
10.77
8.92
14
10.29
8.55
16
9.86
8.21
18
9.45
7.90
20
9.08
7.60
22
8.73
7.33
24
8.40
7.07
26
8.09
6.83
28
7.81
6.61
30
7.54
6.39
32
7.29
6.19
34
7.05
6.01
36
6.82
5.83
38
6.61
5.66
40
6.41
5.50

2. UYGULAMA
Bu bölümde, bir baraj gölünde uygulanmış olan limnolojik bir araştırmaya ait sukalite ölçüm değerleri kapsamında; yukarıda belirtilen temel su
kalite parametrelerini içeren özgün sonuçlar ve kısa bir değerlendirme verilmiştir.

2.1. Seyhan Baraj Gölü Su Kalite Ölçüm Değerleri (Sonbahar)
Seyhan Baraj Gölünde (Adana), 2016 yılında uygulanmış olan
limnolojik bir proje çalışması kapsamında; baraj gölünde su seviyesinin
azaldığı sonbahar mevsiminde (Eylül ve Ekim aylarında);4 farklı
istasyondan alınmış olan özgün su kalite ölçüm sonuçları; incelenmiş ve
değerlendirilmiştir (Şekil 1).
Su kalite ölçümlerinden,
● Çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, tuzluluk, sıcaklık, toplam
çözünmüş katı madde ve pH; CTD cihazı,
● Işık geçirgenliği ise; seki diski ile ölçülmüştür.

Zootekni Çalışmaları

107

3
2
4
1

Şekil 1. Proje Uygulama Alanı ve Ölçüm Alma İstasyonları

2.1.1. Bulgular
Sonuçlar, en düşük ve en yüksek değerler olarak ölçülmüştür. Saptanan
değerleri incelersek (Şekil 2),
● Çözünmüş Oksijen: En düşük 5.84mgl-1(Ekim); en yüksek
6.85mgl-1(Eylül); ölçülmüştür. Buna göre çözünmüş oksijen miktarlarının su sıcaklığına; canlı yoğunluğuna; meteorolojik koşullara bağlı olarak
değiştiği gözlenmiştir.
● Elektriksel İletkenlik: En düşük 490μS/cm (Ekim); en yüksek 516μS/
cm (Eylül) ölçülmüştür. Buna göre, elektriksel iletkenliğin, çözünmüş katı
maddelerin ve mineral tuzların çeşitliliğine; hareketliliğine; su sıcaklığına
bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.
●Tuzluluk: En düşük 0.22 (Eylül); en yüksek 0.25 (Ekim) ölçülmüştür.
Buna göre önemli bir farklılık saptanmayan tuzluluğun, buharlaşma ve yağış miktarlarına bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.
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● Sıcaklık:En düşük 23.35℃ (Ekim); en yüksek 29.35℃ (Eylül) ölçülmüştür.Buna göre sıcaklığın, mevsim koşullarına; rüzgar durumuna; ölçüm
saatine; derinliğe; akıntı durumuna bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.
● Toplam Çözünmüş Katı Madde: En düşük0.295gl-1 (Eylül); en yüksek,0.335gl-1(Ekim) ölçülmüştür. Buna göre, toplam çözünmüş katı madde
miktarlarının doğal; evsel; endüstriyel kökenli atıklardan kaynaklandığı
düşünülmektedir.
● Işık Geçirgenliği: En düşük 1,38m (Ekim); en yüksek 4.0m (Eylül)
ölçülmüştür. Buna göre, ışık geçirgenliğinin mevsim koşullarına; fitoplankton yoğunluğuna; sel sularına bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.
● pH: En düşük 8.32 (Eylül); en yüksek 8.54 (Ekim) ölçülmüştür. Buna
göre, ölçüm sonuçları, birbirine yakın olup, göl suyu hafif alkali olarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 2. Seyhan Baraj Gölü Su Kalite Değerleri (Sonbahar; Eylül/Ekim)
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FARKLI MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) VE
TRİTİKALE (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus.) KARIŞIM
ORANLARININ NODÜLASYONA ETKİLERİ
EFFECT OF DIFFRENT HUNGARIAN VETCH (Vicia
Pannonica Crantz.) AND TRITICALE (× Triticosecale)
MIXTURE RATIO ON NODULATION
Ayşe GENÇ LERMİ1*, Şahin PALTA2
ÖZET
Bu araştırma, Bartın ilinin Akmanlar köyünde 2013-2014 yılı vejetasyon döneminde macar fiğinin tritikale ile farklı karışım oranlarının aşılama ve gübreleme
yapılmayan alanda kök, gövde, nodül ağırlığı ve nodül sayısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde
üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Karışım oranları, %100 macar fiği (K1), %80
macar fiği + %20 tritikale (K3), %70 macar fiği +%30 tritikale (K4), %60 macar
fiği +%40 tritikale (K5), %50 macar fiği +%50 tritikale (K6) olarak uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek kök kuru ağırlığı 0.169 (g/bitki) ile K6
karışımından elde edilmiştir. Gövde kuru ağırlığı bakımından en yüksek değerler
sırasıyla 3.832 (g/bitki), 3.607 (g/bitki) ve 3.530 (g/bitki) ile K4, K6 ve K5 uygulamalarından elde edilmiştir. En yüksek nodül sayısı 13.722 (adet/bitki) ile K4 uygulamasında tespit edilmiştir.
Sonuç olarak macar fiği-tiritikale karışık ekiminin yalın fiğ ekimine göre daha
üstün olduğu karışık ekimde nodül oluşumunun arttığı buna bağlı olarak gövde
ağırlığının da arttığı gözlemlenmiştir. Nodül oluşumu ve toprak üstü aksamı gelişimi açısından karışım içerisindeki macar fiği oranının %50-%70 arasında olması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Macar fiği, tritikale, karışım oranı, nodülasyon

ABSTRACT
This research was conducted in Akmanlar village of Bartın province in 20132014 vegetation term. The objective of this study is to investigate of effects of
different hungerian vetch and triticale mixture on root, stem and nodul weight and
nodul number of hungarian vetch on non inoculation and non fertilizer area. The
1 Bartın Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bartın / Türkiye
* Sorumlu yazar: agenclermi@bartin.edu.tr
2 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Bartın / Türkiye
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experiment was carried out in entirely randomized block with three replications.
Mixture ratios were applied 100 % hungarian vetch (K1), 80% hungarian vetch
+ 20% triticale (K3), 70% hungarian vetch +%30 triticale (K4), %60 hungarian
vetch +%40 triticale (K5), %50 hungarian vetch +%50 triticale (K6). According the
results, highest dried root weight was obtained K6 mixture with 0.169 (g/plant).
The peak value of dried stem wieght were obtained 3.832 (g/plant), 3.607 (g/
plant) ve 3,530 (g/plant) ile K4, K6 ve K5 aplications, respectively. The peak nodul
number were determinated K4 aplication with 13.722 (number/plant). The highest
value Stem weight and nodul number were obtained %70 hungarian vetch +%30
triticale (K4) aplication.
Consequently, it was observed that the mixture fo with hungarian vetch-triticale
bettter than monocrop hungarian vetch that occurence of nodul was increase
in accordance with stem wieght. With regard to nodulation and aboveground
growing hungarian vetch ratio sould be between %70-50 in mixture.
Keywords: Hungarian vetch, triticale, mixture ratio, nodulation

GIRIŞ
Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla verim elde edebilmek amacıyla gübreleme, ilaçlama, tek tip ürün yetiştirme ve kültürel işlemlerde
yapılan yanlışlar zamanla toprağı ve toprakta yaşayan mikroorganizmaları
olumsuz yönde etkilemektedir. Topraktaki mikroorganizma popülasyonunun fazlalığı, özellikle bitkilerle simbiyotik yaşayan bakteri ve mantarların
varlığı tarımda sürdürülebilirliğin önemli bir halkasıdır.
Bitkilerin en fazla kullandığı makro besin elementi azottur. Dünyadaki temel azot kaynağı atmosferdir. Biyolojik azot fiksasyonu ile atmosferde
bulunan azotun önemli bir miktarı toprağa kazandırılmaktadır. Bir dönüm
arazi üzerinde 8642 ton elementer azot bulunmaktadır (Kovancı, 1975).
Dünyada biyolojik yolla toprağa bağlanan toplam azot miktarının yılda
175 milyon ton olduğu, bunun 75 milyon tonunun baklagil bitkisi üretim
alanlarından, 7 milyon tonunun çeltik tarlalarından, 57 milyon tonunun
ormanlardan, çayır ve meralardan, 28 milyon tonu ise okyanus ve denizlerden sağlanmaktadır (Gök ve ark., 1999:972, Onaç ve ark., 1997:488).
Baklagiller familyasına ait bitkiler toprağa yalnızca nodülleri aracılığıyla
azot bağlamazlar, kök ve diğer aksamlarının mikrobiyal parçalanması ile
de toprağa azot kazandırırlar. Uygun koşullarda fiksasyon en yoğun olarak
çiçeklenme döneminde yapılmakta bu dönemden sonra fiksasyon oranı
düşmektedir (Lankhorst ve ark., 1988:3009).
Nodoziteler baklagil bitkilerinin türüne göre şekil, büyüklük, renk
ve sayı bakımından farklılıklar gösterirler (Tosun 1974:55). Özdemir
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ve ark. (1999) Hatay koşullarında gübreleme yapılmayan parsellerde
bezelye bitkisinde nodül sayısının 6.07-13.87 adet, nodül kuru ağırlığının
0.097-0.267 g/bitki, bitki kuru ağırlığının 7.80-15.68 g/bitki arasında
değiştiğini belirlemiştir. Büyükburç & Karadağ (1999) macar fiğinde gübre
uygulanmayan parsellerde toprak üstü kuru aksamı 10.20 g/bitki, kök kuru
ağırlığı 0.27 g/bitki, toplam nodül sayıları 25.14 adet/bitki olarak, nodül
kuru ağırlığının ise 17.84 mg/bitki olarak belirlemişlerdir. Ayıca nodül
gelişimi bakımından fiğ türleri arasında önemli farklılıklar bulunduğunu
kök kuru ağırlığı, ana kökte nodül sayısı ve nodül kuru ağırlığı bakımından
en yüksek değerlerin macar fiğinden elde edildiğini bildirmiştir.
Çomaklı ve ark. (1996), Erzurum koşullarında yürüttükleri araştırmada, macar fiğinde nodül sayısının 19.25-37.55 adet arasında olduğunu belirlemiştir. Macar fiğinde nodül sayıları üzerine yapılan çeşitli araştırma
sonuçlarına göre, Sayar (2011), 15.13-50.20 adet arasında olduğunu, Sayar
ve ark. (2012) nodül sayısını 8.63 ile 28.39 adet arasında olduğunu ortalama
nodül sayısının 11.55 adet olduğunu kaydetmişlerdir.
Baklagil yem bitkileri tek başına ekildiklerinde yatma sorunu nedeniyle
çürüme ve yaprak kayıpları ortaya çıkmaktadır. Dik habitusları ile tahıllar
baklagillerle birlikte ekildiğinde hem yatma azalmakta hem de yem verimi
artmaktadır. Karışık ekimlerde karışıma alınan tahıllar ile baklagillerin türü
ve karışım oranları yem verimini ve kalitesini belirleyen en önemli unsurlardır (Carr ve ark., 1998:81). Baklagil yem bitkileri farklı buğdaygil türleri ile
karışım halinde yetiştirilmektedir. Tritikale diğer buğdaygil yem bitkilerine
oranla çıkış günün yüksekliği, yem veriminin yüksekliği ve tek yıllık olması
ile avantaj sağlamaktadır.
Baklagiller familyasına ait çeşitli baklagil yem bitkilerinde gübre ve aşılama uygulamalarının bitki ve nodül gelişimi üzerine etkileri ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Ancak aşılama ve gübreleme yapılmadan mevcut
rizobiyal potansiyelin belirlenmesi ile ilgi çalışmalar yetersizdir. Ayrıca karışık ekimde baklagillerin nodül oluşumu ve bitki gelişimi ile ilgili yapı-

lan çalışmalarda yetersizdir.

Bu araştırmada, Bartın ekolojik koşullarında aşılama ve gübreleme
yapılmayan alanlarda yetiştirilen macar fiği ile tritikalenin farklı karışım
oranlarının bitki kök ve gövde gelişimi ve nodülasyona etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar nodul
oluşumu ve bitki gelişimi açısından buna bağlı olarak verim ve kalite açısından Bartın ve benzer ekolojilerde en uygun karışım oranının belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
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Materyal ve Yöntem
Bu deneme 2013-2014 yılarında iki yıl süre ile Bartın ilinin Akmanlar
köyünde sekonder vejetasyon bozularak kurulmuştur. Deneme alanı toprağı
killi orta derecede kireçli (7.01 % CaCO3), organik maddece zengin (3.20%),
azot varlığı % 0.29, hafif alkali (pH 7.54) karakterdedir. Araştırmanın yapıldığı yıllara ve uzun yıllar ortalamasına ait yağış verileri Şekil 1.’de verilmiştir.
Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 11.4 0C, nem değeri ise 78.5 %’dir.

Şekil 1. Araştırmanın yapıldığı ilin 2012, 2013, 2014 ve uzun yıllar ortalamasına
ait aylık yağış verileri.

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak
kurulmuştur. Araştırmada materyal olarak macar fiğinin “Budak” çeşidi,
tritikalenin “Karma” çeşidi kullanılmıştır. Deneme alanına atılacak tohum
miktarı ve karışım oranları, macar fiğinde dekara 10 kg hesabıyla, tritikale de ise 20 kg/da hesabıyla belirlenmiştir. Sıra arası mesafe 20 cm olarak
belirlenmiştir. Karışım oranları K1 Yalın macar fiği, K3 %80 macar fiği +
%20 tritikale, K4 %70 macar fiği + %30 tritikale, K5 %60 macar fiği + %40
tritikale, K6 %50 macar fiği + %50 tritikale olarak belirlenmiştir. Ekim 20
cm sıra aralığında 3.6 m uzunluğunda parsellere yapılmıştır. Uzun yıllar
ekim yapılmayan sekonder vejetasyona sahip bir tarla sürülerek deneme
alanı olarak kullanılmıştır. Bartın ili doğal florasında fiğ türlerini barındırması nedeniyle rizobiyal potansiyelinin anlaşılması açısından aşılama
yapılmamıştır.
Bitki örnekleri bitkiler çiçeklenme döneminde iken her parselden 10
bitki bir bel yardımıyla yaklaşık 30 cm derinlikten alınmıştır. Alınan bu
örnekler su dolu kova içerisinde bekletilerek dikkatli bir şekilde yıkanmıştır.
Topraktan arındırılmış bitki köklerinde nodüller sayılmıştır (Şekil 2).
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Bitkiden ayrılan nodüller 70 0C’de sabit ağırlığa gelene kadar kurutulup
kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Nodülleri alınan bitki örneklerinin kökleri
ve toprak üstü aksamı 70 0C’de sabit ağırlığa gelene kadar kurutulup kuru
ağırlıkları tespit edilmiştir (Büyükburç & Karadağ, 1999).
Araştırma sonucundan elde edilen verilerin tesadüf blokları deneme
desenine göre tek yönlü ANOVA varyans analizi yapılmıştır (Anonymous, 1988). Ortalamalar arasındaki farlılık % 5 önem derecesine göre
LSD çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur. Ayrıca, Karışım oranları
ve nodülasyon arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla iki yıllık ortalama
değerlere göre Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi
SPSS 16.0 yazılım programı kullanılarak yapılmıştır (SPSS, 2007).

K1

K4

K3

K5

K6
Şekil 2. Farklı macar fiği tritikale karışım oranlarında köklerde nodül oluşumu ait
fotoğraflar
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Macar fiği tritikale farklı karışım oranlarında gövde kuru ağırlığı, kök
kuru ağırlığı, nodül kuru ağırlığı ve nodül sayısına ait ortalamalar Tablo
1.’de verilmiştir. Gövde kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve nodül sayısı farklı
karışım oranları uygulamalarından etkilenmiş olup aralarındaki farklılık %
1 düzeyine önemli bulunmuştur.
Tablo 1. Farklı macar fiği ve tritikale karışım oranlarında birleştirilmiş yıllar
gövde, kök, nodül kuru ağılıkları ve nodül sayısına ait ortalama değerler
Karışım oranı

Gövde Kuru Kök Kuru
Ağırlığı
Ağırlığı (g/
(g/bitki)
bitki)

Nodül Kuru Nodül
Ağırlığı (mg/ Sayısı
bitki)
(adt/bitki)

K1 (%100 MF)

1.688c*

0.054 d**

0.158

8.694 c**

K3(%80MF+%20T)

2.512b

0.083 c

0.193

7.944 c

K4(%70MF+%30T)

3.832a

0.092 c

0.190

13.722 a

K5(%60MF+%40T)

3.530a

0.127 b

0.181

10.638 b

K6(%50MF+%50T)

3.607a

0.169 a

0.198

11.805 b

Ortalama

3.03

0.105

0.180

10.56

10.27

16.881

12.6

Varyasyon Katsayısı 9.412
* p<0.05, ** p<0.01

Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama değerlere göre gövde kuru
ağırlığı, karışımda tiritikale oranı arttıkça artmış ancak tritikale oranının
karışımda % 30, % 40 ve % 50 oranında kullanılmasından etkilenmemiştir.
En düşük gövde ağırlığı yalın macar fiği parsellerinden elde edilmiştir. Bu
durum yalın fiğlerin yatma özelliğinden dolayı yaprak kaybı ve gövde gelişimindeki zayıflıktan kaynaklanmıştır. En yüksek gövde ağırlığı sırasıyla
3.832, 3.607, 3.530 g/bitki ile K4, K6 ve K3 uygulamalarından elde edilmiştir.
Macar fiği tritikale karışım oranlarının kök kuru ağırlığı bakımından
değerlendirildiğinde en yüksek değer 0.169 (g/bitki) ile K6 uygulamasından elde edilmiştir (Tablo 1). Karışımda tritikale oranı arttıkça kök kuru
ağılığının arttığı gözlenmiştir. Büyükburç & Karadağ (1999), macar fiğinde
hiç gübre kullanılmayan parsellerde kök kuru ağırlığını 0.27 g/bitki olarak
elde etmişlerdir. Kök kuru ağırlığı bakımından elde edilen değerler araştırıcıların elde ettiği değerlerden düşük olmuştur. Mevcut farklılıkların toprak
ve iklim koşuları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü toprağın killi yapıda olması kök
gelişimini etkilemiş olabilir.
Nodül kuru ağırlığı farklı karışım oranlarından etkilenmemiştir (Tablo 1). Ortalama nodül kuru ağırlığı 0.180 mg/bitki olarak belirlenmiştir.
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Büyükburç & Karadağ (1999), macar fiğinde nodül kuru ağırlığını 17.84
mg/bitki olarak elde etmişlerdir. Özdemir ve ark. (1999) bezelye bitkisinde
nodül kuru ağırlığını 0.097-0.267 g/bitki olarak kaydetmişlerdir. Araştırma
sonuçları diğer araştırma sonuçlarına göre daha düşük elde edilmiştir.
Farklı macar fiği tritikale karışım oranlarının nodül sayısına etkisi %1
düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek nodül sayısı %70 macar fiği
+ %30 tiritikale karışımı olan K4 uygulamasından elde edilmiştir. Karışımdaki baklagil oranı daha yüksek olan K1 ve K3 uygulamalarında nodül
oranı daha düşük elde edilmiştir. Özdemir ve ark (1999), bezelyede nodül
sayısını 6.07-13.87 adet olarak elde etmişlerdir. Sayar ve ark (2012), macar
fiğinde ortalama nodül sayısını 11.55 adet olarak kaydetmiştir. Araştırmamızda elde edilen değerler araştırıcıların elde ettiği değerler ile paralellik
göstermektedir. Buna karşılılık, Büyükburç & Karadağ (1999) macar fiğinde gübre uygulanmayan parsellerde ortalama nodül sayısını 25.14 adet olarak, Çomaklı ve ark. (1996) 19.25-37.55 adet olarak belirlemişlerdir. Nodül
oluşumu toprak ve iklim koşulları, gübreleme ve aşılama gibi faktörlerden
etkilenmektedir.
İncelenen özellikler bakımından gövde, kök ve nodül kuru ağırlığı ve
nodül sayılarının birbirleri ile ilişkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan
korelasyon analizinde önemli ilişkiler bulunmuştur (Tablo 2). Kök kuru
ağırlığı ile nodül kuru ağırlığı arasındaki ilişki %5 ve gövde kuru ağırlığı ile
arasındaki ilişki ise %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Nodül kuru ağırlığı
ile gövde kuru ağırlığı arasında ki ilişki %5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Gövde kuru ağırlığı ile nodül sayısı arasında pozitif ve %1 düzeyinde
önemli ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Macar fiği kök, gövde, nodül kuru ağırlığı ve nodül sayılarının birbirleri
ile ilişkilerinin Pearson korelasyon sonuçları
KKA
1

NKA
0.523*
1

GKA
0.723**
0.588*
1

NS
KKA
0.438
NKA
0.299
GKA
0.786**
NS
1
* p < 0.05, ** p < 0.01, KKA: Kök kuru ağırlığı (g/bitki), NKA: Nodül kuru
ağrılığı (mg/bitki), GKA: Gövde kuru ağırlığı (g/bitki), NS: Nodül sayısı (adet/
bitki)

Korelasyon analizi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda nodül
sayısı arttıkça gövde ağırlığının da arttığı görülmektedir (Şekil 3). Benzer
şekilde nodül ağırlığı arttıkça gövde ağırlığının da arttığı gözlemlenmiştir.
Nodül sayısı arttıkça fikse edilen azot oranı artar buna bağlı olarak bitkinin
vejetatif aksamı artar.
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Şekil 3. Gövde kuru ağırlığı ile nodül sayısı ve nodül kuru ağırlığı arasındaki
ilişkiler

Macar fiğinin karışık ekiminde bitkinin kök, gövde ve nodül gelişimine
etkisi bakımından incelenen özelliklerde kök kuru ağırlığı arttıkça gövde ve
nodül kuru ağırlığının arttığı saptanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda
kök kuru ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı arasında pozitif ve önemli ilişki
(r=0.723) olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.). Benzer şekilde kök kuru ağırlığı ile nodül kuru ağırlığı arasında %5 düzeyinde pozitif (r=0.523) ilişki
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 4. Kök kuru ağırlığı ile gövde kuru ağırlığı ve nodül ağırlığı arasındaki
ilişkiler
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SONUÇ
Macar fiği tritikale karışık ekiminde karışım oranlarının bitki kök
ve gövde ağırlığını ve nodül sayısını etkilediği belirlenmiştir. Farklı
karışım oranlarında gövde ve kök ağırlığının karışımdaki tritikale oranı
arttıkça arttığı belirlenmiştir. Buna karşılık en yüksek nodül sayısı %
70 fiğ + % 30 tritikale karışımından elde edilmiştir. İncelenen özellikler
bakımından karışım oranları içerisinde en düşük değerler yalın macar fiği
uygulamasından elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda birim
alandan daha yüksek verim elde edebilmek ve azot fiksasyonunu artırmak
amacıyla karışık ekim yönteminin tercih edilmesi önerilmektedir. Macar
fiği- tritikale karışık ekiminde, karışım oranları bakımından hem ekolojik
hem de agronomik açıdan en iyi sonucun elde edilebilmesi için karışımdaki
baklagil oranının %70 ile %50 arasında olması gerektiği belirlenmiştir.
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TOPRAK TUZLULUĞU ve BİTKİSEL ISLAH
SOIL SALINITY and PHYTOREMEDIATION
Sema KARAKAŞ1, Murat DİKİLİTAŞ2
ÖZET
Dünyanın tarımsal olarak üretken topraklarının önemli bir bölümü tuzluluk
nedeniyle kullanılamaz duruma gelmiştir. Tuz stresi bitkide osmotik etki, iyon
toksisitesi, oksidatif stres, metabolik süreçlerin değişmesi, membranın dağınıklığı,
hücre bölünmesi ve genişlemeyi olumsuz etkileyip bitki gelişimini ve verimliliğini
önemli derecede sınırlandırmaktadır.
Tarımsal alanlarda günümüze kadar tuzluluğun iyileştirilmesinde birçok fiziksel ve kimyasal ıslah yöntemleri kullanılmıştır. Son yıllarda “phytoremediation”
yani “bitki kullanarak ıslah” yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde
tuzlu toprakların iyileştirilmesinde tuz stresine oldukça toleranslı, tuzu bünyesinde
barındıran bazı halofit bitkilerden yararlanılmaktadır.
Bu çalışmada tuz stresinin nedenleri, bitkilerin bu strese karşı gösterdikleri
tepki ve uyum mekanizmaları ve fitoremediasyon yönteminin tuzlu toprakların
ıslahındaki rolü ve önemi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toprak Tuzluluğu, Fitoremidiasyon, Halofit Bitkiler

ABSTRACT
Most of the fertile agricultural areas in the world have now been out of use due
to salinity. Salinity stress restricts the plant growth and development via osmotic
effect, ion toxicity, oxidative stress, metabolic disorders and undetermined cell
division. So far, many physical and chemical remediation methods have been
employed in agricultural areas. In recent years, the term ‘phytoremediation’ that
is ‘remediation using plants’ have been used. In this method, salt tolerant or salt
accumulating plants i.e. halophytes have been employed.
In this study, causes of salt stress, responses of plants to salt, adaptation
mechanism and phytoremediation methods towards soil remediation have been
evaluated.
Keywords: Soil Salinity, Phytoremediation, Halophyte Plants
1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,
63300, Şanlıurfa, Türkiye Sorumlu yazar: skarakas@harran.edu.tr
2 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 63300, Salıurfa,
Turkey
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1. DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE TOPRAK TUZLULUĞU ve
OLUŞUM NEDENLERİ
Dünyada artan nüfus, tarım arazilerinin gittikçe azalmasına neden olmaktadır. Çevreyi olumsuz etkileyen bu durum, küresel ısınma ve doğal felaketlerin oluşumuna sebebiyet vermektedir (Hasanuzzaman ve ark., 2013). Nüfus
artışına parallel olarak artan çevresel sorunlar, tarım alanlarının ve tarımsal
üretimin gittikçe azalmasına neden olmaktadır. Önemli çevresel sorunlardan
biri toprak tuzlulaşması ve tuz toksisitesidir. Toprakta bululan tuzlar bitkiler
üzerinde toksik etki yaparak bitkinin büyüme ve gelişimini olumsuz yönde
etkilemektedir (Seday ve ark., 2014). Özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda tarımsal üretimi ve sürdürülebilirliği sınırlandırmaktadır (Qadir ve ark.,
2006). Gelecek 30 yıl içerisinde tarımsal alanlardaki azalmanın önemli oranda artacağı tahmin edilmektedir (FAO, 2015). Dünya tarım arazilerinin sınır
değerlerine ulaştığı dikkate alındığında sorunlu (tuzlu, alkali ve tuzlu-alkali)
alanların ıslah edilerek tarıma kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
Dünya çapında 100’ den fazla ülke topraklarının tuzdan etkilendiği ve
bu alanın yaklaşık 1 milyar hektar olduğu belirtilmektedir (Ghassemi ve
ark., 1995). Yılda on milyon hektardan fazla tuzluluğa maruz kalan alanların olduğu (Kwiatowsky, 1998), bu alanların %3’ünü tarım alanlarının oluşturduğu tahmin edilmektedir (FAO, 2015). Sulanabilir tarım alanlarının
yaklaşık %20’si tuzluluktan etkilenmiş ve tarımsal üretim önemli derecede
azalmıştır (Qadir et al., 2014). Bu sorun sadece gelişmekte olan ülkelerin
sorunu değil, aynı zamanda tarımda ileri teknoloji kullanan ülkelerin de
sorunu olmuştur (Serrano ve ark, 2002). Tuzluluktan etkilenmiş olan sulanabilir tarım arazilerinin (60 milyon hektar), yaklaşık 35 milyon hektarı’
nın Pakistan (3.2 milyon ha), Hindistan (20 milyon ha), Çin (7 milyon ha)
ve Birleşik Devletlerde (5.2 milyon ha) dört ülkede yaygın olduğu belirlenmiştir. Sulama yapılan ve büyük miktarda tuzlanmadan etkilenen yaklaşık
25 milyon hektar alan ise, Afganistan, Mısır, Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Meksika, Suriye ve Türkiye’de bulunmaktadır (Squires and Glenn,
2011). Türkiye’deki duruma bakıldığında, yaklaşık 4 milyon ha alanda tuzluluk problemi veya tehdidi bulunduğu bildirilmektedir (Koyuncu, 2012).
Ülkemizdeki arazilerin kullanma şekilleri dikkate alındığında, kuru tarım
alanlarının 163 638 hektarında, sulu tarım alanlarının 449 709 hektarında,
bağ-bahçe alanlarının 9050 hektarında, çayır-mera kullanım alanlarının
733 422 hektarında, Orman-funda alanlarının 11 436 hektarında çoraklık
sorunu olduğu belirtilmiştir (Sönmez, 2004).
Tuzluluk, oluşma sebeplerine göre primer (doğal) ve sekonder tuzluluk
olarak ikiye ayrılır. Primer tuzluluğun oluşma nedenlerini; ana kayaların
ayrışması, tuz deposu okyanuslar ve iklimsel etmenler oluşturmaktadır
(Munns ve Tester, 2008). Sekonder tuzluluğun oluşma sebepleri ise; tarım-
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sal alanlarda yoğun sulama ile çeşitli tuzlar bakımından zengin yer altı suyu
seviyesinin toprak yüzeyine kadar yükselmesi, aşırı gübreleme ile toprakların tuzluluğa sebep olan kimyasallarla kontaminasyonu olarak sıralanabilir
(Pessarakli ve Szabolcs, 1999).
Tuzlulukta etkili olan unsurlardan birisi okyanuslardır. Okyanusların içerdiği Na+ (480 mM), Cl- (560 mM), Mg++ (55 mM), SO4— (29 mM), K+ (10 mM),
Ca++ (10 mM) ve çok düşük oranlarda H2PO4 /HPO4 ve NO3’ tır (Harvey,
1966). Bunlar daha çok sahil kesimlerde ve okyanus kenarlarındaki delta ovalarındaki tuzluluğun ana kaynağıdır. Okyanusların tuzlu suyu, gel-git olayları,
deniz serpintileri ve tuzlu suyun arazilere nüfuz etmesi ile topraklara ulaşır
ve buharlaşma sonunda toprak yüzeyinde tuz birikmesi olur (Terry, 1997).
Dünya yüzeyinde su yaklaşık 1400 milyon km3 olup, bunun %97.4’ ü tuzludur. Tuzlu sular tarafından sulanan alanlar 237 milyon hektar olup, bunun 30
milyon hektarlık bölümü zarar görmüş, 80 milyon hektarlık bir kısmını ise
değişik düzeylerde tuzdan etkilenmiştir (Lopez ve Satti 1996). Bu durumda
tuzluluğun giderek yaygınlaşan ciddi bir stres faktörü olduğu görülmektedir.
Dünyada tuzluluğun oluşmasında en önemli unsurlardan bir diğeri ana
materyallerdir. Yüzey veya tabansuyu akışı esnasında ana materyalde bulunan çözünebilir tuzların yeraltı ve yerüstü sularına karışarak tuzluluğun
oluşmasına neden olurlar. Ana materyalde tuz iki şekilde bulunabilir; Bunlardan birincisi deniz orijinli kayalar olup, daha önce deniz tabanı olan ve
jeolojik olaylar sonucu suyu çekilen bölgelerde yıllarca tuzlu deniz suyuna
maruz kalan kayalar tuzluluk kaynağıdırlar. Bir diğeri ise mineral ayrışmalardır. ana kayada mevcut bulunan tuzlar, sular ve diğer bazı kimyasal
ve fiziksel etkilerle ayrışırlar ve tuzluluğa sebep olurlar (Terry, 1997). Tuzluluğun oluşmasında önemli bir faktör de topografyadır. Kapalı havzalar
genellikle tuzlulaşma eğilimindedir. Özellikle taban suyu akışını engelleyen
geçirimsiz tabakalar yüksek taban suyunun ve dolayısıyla tuzluluğun başta
gelen sebeplerindendir (Terry, 1997). Bir diğer önemli faktör de iklimdir.
Kurak ve yarı kurak bölgelerde sorun olmaktadır. Yağışlı bölgelerde fazla
yağışla yeraltı suyuna karışan tuzlar akarsularla denizlere taşınırlar. Ancak
kurak ve yarı kurak bölgelerde yıkanan tuzların taban suyuna karışması yetersizdir ve denizlere taşınamaz bulunduğu yerde birikir. Yüksek sıcaklık ve
buharlaşma bu bölgelerde tuzluluğun oluşumuna neden olur (Ergene,1982).
Toprak tuzluluğu, aşırı sulama yapılan ve drenaj problemi olan bölgelerde de önemli problem olabilmektedir (Flowers, 1999). Yüksek buharlaşma, uygun olmayan sulama miktarı ve yönetimi, yetersiz drenaj ve elverişsiz topografik yapı bir araya geldiğinde sorun daha da artmaktadır. Dolayısı
ile toprakların yüzeylerinde ve farklı derinliklerinde ikincil tuz birikmeleri
oluşmaktadır (Bresler ve Charter, 1982). Tuzluluk sadece açık alanlarda değil, sera ve geliştirme odaları gibi yerlerde de aşırı gübreleme sonucu ortaya
çıkmaktadır (Epstein ve ark., 1980; Albaho ve Green, 2000).
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1. 2. Toprak Tuzluluğu Çeşitleri
Bitkilere zarar verecek düzeyde çözünen tuz veya değişebilir sodyum ya
da bunların ikisini birden içeren topraklar tuzlu toprak olarak isimlendirilmektedir. Tuzluluk sorununa neden olan bileşikler klorürler (NaCl, CaCl2,
MgCl2), sülfatlar (Na2SO4, MgSO4), nitratlar (Na2NO3, KNO3), karbonatlar
ve bikarbonatlar (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) ve boratlardır. Ancak genelde
toprak tuzluluğu ve tuz stresi denildiğinde NaCl’ ün varlığından söz edilmektedir (Munns and Termaat 1986). Dünya yüzeyinde tuzlunanmış alanların %72’si Na+ ve Cl- eğemen olduğu tuz tarafından etkilenmiştir (Harvey, 1966).
Toprak tuzluluğu genelde, elektriksel iletkenlik (EC) değeri arasındaki sıkı ilişki nedeniyle toprak ekstraktında EC değeri olarak ölçülür. Toprak ekstraktının EC değeri 4 dS m-1 (40-50 mM NaCl eşdeğer) ulaştığında
yaklaşık 0.2 MPa’ lık bir ozmotik basınç üreten ve birçok ürünün verimini
önemli ölçüde azaltan bir toprak tuzlu olarak değerlendirilir (Munns ve
Tester, 2008).
Tuzlu topraklar EC değeri dışında pH ve değişebilir sodyum yüzdesi
(ESP) değerine göre tuzlu, sodik olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılırlar
(Richards, 1954; Szabolcs, 1974).
Tuzlu Topraklar; EC> 4 dS/m (25 0C’de), ESP<15 pH 8.5’ in altında ise
bu topraklar tuzlu olarak adlandırılır. Toprak ekstraktındaki çözünebilir
dominant katyonlar Ca ve Mg olup, Na %50’nin altındadır. Dominant
anyonlar, Cl ve SO4’ tır. HCO3 az miktarda bulur, NO3 ise çok azdır.
Sodyumlu topraklar ise; EC<4 dS/m ve ESP>15, pH 8.5’ in üzerindedir.
Dominant katyon Na’dır. Toprak nadir olarak CaCO3 içerir.
Tuzlu Sodyumlu Topraklar; EC>4 dS/m ve ESP>15, pH 8.5’ in
üzerindedir. Sıkça nötr reaksiyonlar gösterir. Sodyum iyonu doğal tuzlar
halinde bulunur (örneğin NaCl, Na2SO4). pH değeri 8.5’den fazla olursa
HCO3 ve CO3 iyonları da çözeltide bulunurlar. Bu tür tuzlu-sodyumlu
topraklar ıslah açısından oldukça problemlidir.

2. TUZ STRESİNİN BİTKİ GELİŞIMİNE ETKİLERİ
Toprakta bulunan çözünebilir tuzların miktarı, bitkinin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan miktarın üzerine çıktığında sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Toprakta tuz içeriği arttıkça bitkinin su alımı kısıtlanır. Tuz
konsantrasyonu, kullanılabilir su potansiyelini düşürmeye yetecek kadar
olduğunda (0.5-1.0 bar) bitki strese girer ki, bu da tuz stresi olarak adlandırılır (Levitt 1980). Tuzlu ortamlarda yetişen bir bitki için büyümeyi engelleyici faktörleri üç grupta toplamak olasıdır: a) kök bölgesindeki düşük su
potansiyeli nedeniyle su alınımının azalması veya diğer bir deyişle su stresi,
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b) iyon toksisitesine neden olacak düzeyde yükselen Na+ ve Cl- iyonlarının
bitki bünyesinde birikimi, c) besin maddelerinin alımı ve taşınımı sırasında
ortaya çıkan dengesizlikler ve özellikle K+ ve kısmen Ca++ eksikliklerinin ortaya çıkmaktadır (Munns and Termaat 1986, Marschner 1995, Karakaş 2013).
Bu durum bitkilerde büyüme, gelişme, çimlenme, hücre bölünmesi, fotosentez gibi bir çok biyolojik olayı olumsuz etkilemektedir (Bressan, 2008).
Bitkiler tuza gösterdikleri tepkiler yönünden farklılık gösterirler. Ekonomik anlamda öneme sahip bitkilerin çoğu tuzluluğa karşı duyarlıdır
(Tablo 1).
Tablo 1. Bitkilerin tuza tepkisi ile ilgili genel kriterler (Miyamoto ve ark., 2004).
Toprak Çözeltisi
Toprak Tuzluluk Sınıfı Ektriksel İletkenliği
Bitki Verimi
(EC, dS/m)
Çok az tuzlu

0–2

Hafif tuzlu

2–4

Orta derecde tuzlu

4–8

Yüksek tuzlu

8 – 16

Çok Yüksek tuzlu

>16

Tuzun etkisi ihmal edilebilir.
Hassas bitkilerin büyüme ve
gelişimi kısıtlanabilir.
Bir çok bitkinin büyüme ve
gelişimi kısıtlanabilir.
Sadece tuza toleranslı bitkiler
ürün verebilir.
Tuza çok toleranslı bitki türü
yetişebilir.

2. 1. Bitkilerin Tuz Stresine Karşı Gösterdiği Uyum
Bitkilerin tuz stresine karşı göstermiş oldukları direnç, yüksek tuz konsantrasyonlarında büyüyebilme ve yaşam döngülerini tamamlayabilme yeteneği olarak belirlenmektedir (Parida ve Das, 2005). Bitkiler stres etkeni olarak
algıladıkları abiyotik tüm çevresel faktörlere karşı geri dönüşümlü veya geri
dönüşümsüz birçok cevaplar geliştirerek hayatta kalmaya çalışırlar. Geliştirilen cevaplar stres faktörünün boyutlarına ve bitkinin genetik özelliklerine
göre değişir (Korkmaz ve Durmaz., 2017). Bitkilerin tuz stresine karşı tepkileri (toksik iyon alımı, iyon bölme ve / veya dışlama, ozmotik düzenleme,
CO2 asimilasyonu, klorofil içeriği ve floresans, reaktif oksijen türleri (ROS)
üretimi ve antioksidan savunmaları) farklılık gösterir (Tang ve ark., 2015).
Bitkiler tuz stresine karşı gösterdikleri uyum mekanizmalarının başında
tuzun bünyeye alınmaması (Na+ pompaları) gelir. Bu mekanizmada kök ve
sürgünlerdeki tuz taşımının engellenmesi söz konusudur. Örneğin, köklerdeki taşınım bariyerleri tarafından oluşturulan ultrafiltrasyon, iletim sisteminde tuzluluğun çok yüksek hale gelmesini önlemektedir. Bitkiler, stres
oluşturabilecek düzeyde tuzlulukla karşılaştığında kök hücrelerindeki Na+
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pompaları ile fazla sodyumu ortama geri vermekte böylece sitoplazmadaki sodyum konsantrasyonunu kendilerine uygun durumda tutmaya çalışmaktadırlar (Yang ve ark., 1990; Munns ve ark., 2015). Tuz stresi altında
bulunun glokofitler genelde Na+ ve K+ iyonlarının geçişlerini engelleyerek
kendilerini tuz stresine karşı koruma eğilimindedir. Tuza dayanıklı bitkilerin tuzdan korunmanın ilk yeri köklerdir. Yüksek tuz konsantrasyonunda
bitki tuzları ya içeri almamakta veya bünyesine giren tuzu, enerji kullanarak dışarı atarak kurtulmaktadır (Cheeseman, 1988; Murata ve ark., 1994;
Maathuis ve ark., 2014).
Tuz stresinin zararlı etkilerden korunmak için bir diğer uyum mekanizması ise; tuzun vakuollerde biriktirilmesidir. Bazı bitki türleri bünyesine
almış olduğu Na+ iyonunu vakuollerinde biriktirir. Sitoplazmadaki enzimlerin yapısını bozabilecek tuzlar, enerji harcanarak vakuole pompalandığından, bitki metabolizmasının “aktivasyonu” ve “verimliliği” artar. (Flowers
ve ark., 1977; Leidi ve ark., 2010). Atriplex triangularis Willd. (Chenopodiaceae) gibi “tuz biriktirici” (toplayıcılar) halofitler, tuz stresine karşı, hücre ozmotik potansiyelini negatif tutabilmek için, bünyelerinden ürettikleri
tuzu, protoplazmalarında biriktirerek cevap verirler (Ungar, 1977). Juncus
acutus L. subsp. acutus (Juncaceae) NaCl konsantrasyonunun arttığı ortamda, hücre ozmotik potansiyeli negatif tutabilmek için, yapraklarında Mg++
ve Ca++ iyonları biriktirerek hem tuzcul hem de EC değeri düşük alanlarda
yayılabilmektedir (Boscaiu ve ark., 2011). Mesembryanthemum crystallinum L. (Aizoaceae) gibi sukkulent yapıya sahip bitki türleri dokularında
tuz biriktirdiğinden hacim/yüzey oranları çok yüksek olur ve yapraklarına,
diğer dokularına su alarak şişerler (Flowers ve ark., 1977; Larcher, 2003).
Tuzlu ortam stresine karşı geliştirilen bir başka uyum mekanizması da;
hızlı büyümedir. Bitkiler tuz stresine karşı hızlı büyüme göstererek birim
hacimde alınan tuzun bünyede seyrelterek tuzu tolere etmeye çalışırlar
(Tal, 1983; Tattini ve ark., 1994).
Bitkilerde tuzluluğa toleransın birçok fizyolojik ve biyokimyasal belirtileri vardır. Stres faktörlerinin ilk belirtilerinden birisi spesifik membranların hasar görmesidir (Parida ve Das, 2005; Acosta-Motos ve ark., 2015 ).
Tuzdan ilk etkilenen kısım olan plazma membranı geçirgenliği, farklı genotiplere ait hücrelerde farklılık göstermektedir. Tuzluluk şartlarında, hücre zarı hasarının tuza duyarlı bitkilerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir
(Mansour ve ark., 2004).
Tuz stresi bitkilerde fotosentez etkinliğinde azalmaya neden olmakta tuz
toksisitesi, stomanın kapanmasına yol açtığından CO2 alımının azalması,
CO2’e karşı permeabiliteyi azaltan hücre membranlarının dehidrasyonu,
sitoplazmada bulunan enzim aktivitesindeki değişiklikler, bitkinin erken
yaşlanmasına neden olmaktadır. (Gónmez-Bellot ve ark., 2013; Kangasjärvi
ve ark., 2012).
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Tuz stresi bitki yapraklarında klorofil içeriğini etkilemektedir.
Bitkilerin yaprak dokusundaki toplam klorofil ve karotenoid içeriği tuz
stresi altında genellikle azalmaktadır (Khan, 2003; Karakaş ve ark., 2016).
Tuz stresine maruz kalan bitki hücrelerinde çogunlukla ölçülen metobolit prolindir (Jones ve ark., 1993). Prolin genellikle stres koşullarında
birikimi gerçekleşen, bitkinin dayanım yeteneğini sağlaması bakımından
bir indikatör görevi yapan, suda çözünebilir bir aminoasittir (Bian ve
ark., 1988). Tuz stresine maruz kalan bitkilerde aminoasitlerin (alanin,
arjinin, glisin, serin)ve birer iminoasit olan prolin ve amidler (glutamin
ve asparajin) birikir. Prolin birikiminin tuzluluk adaptasyonunu başlatmadıgı fakat tuzluluk stresine karşı diğer yanıtların başlatılmasının bir
sonucu olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır (Hasegawa ve ark., 1986;
Mansour, 2000).
Malondialdehid (MDA); membranlarda doymamış yağ asitlerinin
parçalanması sonucu meydana gelen bir ürün olup stres koşullarında artması nedeniyle MDA miktarının belirlenmesi, toleransın belirlenmesinde
önemli bir parametredir (Dolatabadian ve ark. 2008; Wu ve ark., 2017).
Bitkilerde çevresel stresler (biyotik ve abiyotik) sonucunda serbest
oksijen radikalleri (ROS) meydana gelir. Kloroplast, mitokondri ve
peroksizom gibi çeşitli organellerde üretilen ROS’ lar, hücrelere zarar veren
etmenlerin ana sebebidir (Joseph ve Jini, 2010). ROS üretimi, metabolik
olaylar sırasında her yerde mevcut olup bitkiler onlarla başa çıkabilir. Ancak
ROS üretimi belirgin şekilde artarsa hücrede önemli hasarlar oluşturabilir
(Mittler, 2002; Sairam ve Srivastava, 2002). Hücrelerde biriken ROS’lar
proteinlerin, klorofillerin, lipidlerin,nükleik asitlerin, karbonhidratlar
gibi maddelerin oksidasyonuna neden olmaktadır (Parvaiz ve ark., 2010).
Bitkiler strese karşı serbest oksijen radikallerini detoksifikiye ederek
onları inaktif şekle dönüştüren enzimatik antioksidant aktiviteleri yüksek
olduğunda oksidatif zararı hafif bir şekilde atlatabilirler. Süperoksit
dismütaz (SOD), peroksidaz (POX) ve katalaz (CAT) gibi enzimler
serbest oksijen radikallerinin yok edilmesinde en etkin antioksidatif
enzimler olarak bilinmektedirler (Karanlık, 2001; Karakaş, 2013). SOD;
O2’ nin dismutasyonu ile H2O2 oluşumunu sağlar. Katalaz (CAT) sitozol,
mitokondri, kloroplast ve peroksizomlarda oluşan H2O2’ yi uzaklaştırmak
için önemli bir antioksidant koruma sistemlerinden biridir (Miller ve
ark., 2010). Katalazlar esas olarak peroksizomlarda lokalize olmuştur ve
hücresel indirgeyici eşdeğerleri tüketilmeksizin H2O2’yi detoksifiye eder
(Del Rio ve ark., 2002). POX ise; indirgeyici olarak çeşitli substratları
kullanarak H2O2’i detoksifiye eder (Parvaiz ve ark., 2010).
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2. 2. Bitkilerinin Tuza Tolerans Durumları
Doğada bitkiler tuza toleransları bakımından halofitler ve glikofitler olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. Kültür bitkisini içeren glikofitlerin
100-200 mM NaCl konsantrasyonları ile büyümeleri kısmen veya tamamen engellenip, ve yüksek tuz düzeyleri bitki ölümüne neden olur (Munns
ve Termaat, 1986). Genellikle 100 mM NaCl’ ün üzerinde tuza dayanıklı
kültür bitkisi yok denecek kadar azdır. Örneğin, meyveler çok hafif tuzluluğa dayanıklıyken, domates orta tuzluluğa dayanıklıdır, arpa, şeker pancarı,
pamuk gibi bazı tarla bitkilerinin ise tuza dayanıklı olduğu bilinmektedir
(Maas, 1986). Bazı bitki çeşitleri için sınır EC değerleri ve bu değerlerin
üzerinde ürün azalması aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Tuzluluğun artışına bağlı olarak bazı kültür bitkilerinin verimindeki
nispi kayıp (Chinnusamy, 2005 ).
Bitki Çeşidi

EC (eşik
Verimdeki Nispi Kayıp
değeri) dS/m (Her dS/m’deki % kayıp)

Phaseolus vulgaris L. (Fasulye)

1.0

19.0

Solanum melongena L. (Patlıcan)

1.1

6.9

Allium cepa L. (Soğan)

1.2

16.0

Capsicum annuum L. (Biber)

1.5

14.0

Zea mays L. (Mısır)

1.7

12.0

Solanum tuberosum L. (Patates)

1.7

12.0

Saccharum officinarum L. (Şeker kamışı) 1.7

5.9

Brassica oleracea L. (Lahana)

1.8

9.7

Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) 2.5

9.9

Oryza sativa L. (Çeltik)

3.0

12.0

Arachis hypogaea L. (Yerfıstığı)

3.2

29.0

Soja hispida Moench. (Soya fasulyesi)

5.0

20.0

Triticum sp. L. (Buğday)

6.0

7.1

Beta vulgaris L. var. altissima (Doll)
Helm. (Şeker pancarı)

7.0

5.9

Gossypium sp. L. (Pamuk)

7.7

5.2

Hordeum vulgare L. (Arpa)

8.0

5.0
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Halofitler ise; yüksek NaCl konsantrasyonlarının varlığında (300-500
mM) hayatta kalabilirler (Flowers ve Colmer, 2015; Parida ve Das, 2005).
Halofitler tuzlu ortamlarda farklı direnç mekanizmaları (Tuz almama,
Tuzu elemine etme, Tuzu alarak şişme, tuzu organlara dağıtma) geliştirerek tuz stresinin etkileri ile başa çıkabilir (Larcher., 2003).
Halofitler; euhalofitler, recretohalofitler, nonhalofitler ve pseudohalofitler
olmak üzere 4 sınıfa ayrılırlar (Breckle 1983). Bitki bünyesine alınan tuzun
doku ve hücrelerde bölmelendiği, yaşlı bitki organlarında toplandığı, ortamdaki tuzun artışına oldukça toleranslı olan euhalofit bitkiler yaprakları sukkulent olanlar (Salsola L., Suaeda Forssk.) ve gövdesi sukkulent olanlar (Salicornia L., Halocnemum M.) olmak üzere 2’ ye ayrılmıştır. Bitki gövdesinde
yer alan yapılarla tuzu salgılayan recretohalofitler ise; tuz bezleriyle dışarıya
tuz salgılayanlar (Cressa ., Frankenia L., Limonium Mill., Tamarix L.) ve tuz
keseleriyle içsel tuz salgılayanlar (Atriplex L., Halimione Aellen, Mesembryanthemum L.) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Tuzlu alanlarda uygun mevsimlerde gelişip, topraktaki tuzun bünyeye alınmasını sınırlayan veya Na+ ile
Cl’a karşı seçiciliği olabilen nonhalofitler ile dokularındaki tuzu kısmen bölmelendirerek bulundurabilen ve kısmen gerçek halofitler gibi davranabilen
(Juncus L. ve rozet yapraklı bitkiler gibi) Pseudohalofitlerdir.
Halofitlerin tuzluluğa toleransı fizyolojik ve biyokimyasal çalışmalar tuzluluğa toleransın fizyolojik adaptasyon ile yakından ilgili olduğunu göstermiş. Örneğin köklerden gövde ve yapraklara K-Na, Ca-Na ve Ca-Mg oranlarındaki artış çok yıllık halofit olan deniz kıyısı ebegümecinin (Kosteletzkya
virginica L. Presl.) tuzluluk stresine adaptasyonunu artırmıştır (Ruzn ve ark.,
2005). Bazı hakofit türleri ise topraktan tuzu absorbe ederek vakuollerinde
ve yaşlı yapraklarında muhafaza ettiği gibi topraktan aldığı suyu bünyesinde
bulunan tuz ve diğer zararlı iyonları çözmek için kullanır veya yüksek miktarlarda salgıladığı absisikasit ileyaşlı yaprakların kopmasına neden olarak
tuzu bünyesinden dolaylı olarak uzaklaştırır. Bazı halofit türleri ise (halofite
yakın türler veya kültür bitkilerinin yabani türleri) özel kök ve iletim sistemi
yapıları ile topraktaki tuzu düşük oranlarda alır ve bitkinin üst kısımlarına
taşır ve bu sayede aşırı tuz stresinden kurtulmuş olur. Çevremizde yaygın
olarak görülen halofit türlerinin tuz stresine olan toleransları birbirlerinden
farklı seviyelerde bulunmaktadır. Bazı halofit bitki türleri ve onların tuz tolerans seviyeleri Tablo 3’ de verilmiştir.
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Tablo 3. Bazı halofit bitki türleri ve onların tuz tolerans seviyeleri
Halofit türü

Tuz tolerans sınırı
(mM)

Kaynak

Salicornia persica

100

Ventura ve ark., 2011.

Sarcocornia fruticosa

100

Ventura ve ark., 2011.

Atriplex triangularis

150

Gallagher ., 1985

Tetragonia tetragonioides

174

Wilson ve ark., 2000.

Crithmum maritimum

150

Hamed ve ark., 2004;
Ben Amor ve ark., 2005.

Batis maritima

200

Debez ve ark., 2010.

Atriplex hortensis

>250

Wilson ve ark., 2000.

Plantago coronopus

250

Koyro, 2006.

Aster tripolium ]

300

Koyro ve ark., 2011.

Portulaca oleracea

<377

Karakas, 2015.

Inula crithmoides

400

Tard´ıo ve ark., 2006;
Zurayk ve Baalbaki, 1996.

Mesemyranthenum
crystallinum

400

Herppich ve ark., 2008;
Agarie ve ark., 2007.

Salsola soda

<454

Karakas, 2015.

Batis maritima

500

O’Leary ve ark., 1985

Atriplex lentiformis

500

O’Leary ve ark., 1985

Salicornia europaea

500

O’Leary ve ark., 1985

Sarcocornia sp.

>500

Ventura ve ark., 2011.
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3. TUZLU TOPRAKLARIN ISLAHI
Tuzlu ve sodik toprakların ıslahı için birçok ıslah yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar; fiziksel ıslah (derin sürüm), kimyasal ıslah, bitki ile müdahale, suya dayalı yaklaşımlar olarak sıralanabilir (Qadir ve ark., 2007).
Bu yöntemlerin temelinde toprakta fazla miktardaki bulunan sodyumum
uzaklaştırılması gelmektedir. Son yıllarda bitki ile ıslah olarak adlandırılan
“bio-reclamation” ya da “phytoremediation” adı verilen ve uluslararası bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılan bir yöntem olan “canlı kullanarak ıslah”
ya da “bitki kullanarak ıslah” yöntemleri daha az maliyetli olduğundan giderek önem kazanmış ve bu alanda kullanılan yöntemlere ilave edilmiştir
(Ashraf ve ark., 2005; Rabhi ve ark., 2009; Karakaş, 2013).

3. 1. Tuzlu Toprakların Islahında Fitoremediasyon Tekniği
Fitoremediasyon (phytoremediation) eski Yunancada bitki anlamına
gelmekte olan Phyto kelimesinin, Latincede denge, onarma, düzenleme anlamına gelen remediation ile türetilmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Vamerali
ve ark., 2010). Çevresel sorunların giderilmesi, kirletici maddelerin ortadan kaldırılıp ve sorunun giderilmesinde alternatif bir ıslah metodudur
(Schnoor, 1997). Bu yöntemle çeşitli bitkiler kullanılarak toprakta ve suda
bulunan kirleticiler (tuzlar, ağır metaller vb.) bulunduğu ortamdan kolayca ve çok düşük maliyetli bir şekilde uzaklaştırılır ve ortamın onarılması
sağlanır (Arthur ve ark., 2005; Ali ve ark., 2012). Bitki kullanarak tuzun
topraktan uzaklaştırılmasında, tuz stresine oldukça dayanıklı halofit bitkilerden yararlanılmaktadır.
Fitoremediasyonun birçok avantajları bulunmaktadır (Qadir ve ark.,
2007). Bunlar; a) maliyetinin düşük olması, b) iyileştirmede kullanılan
bitkilerden ekonomik veya diğer yönlerden faydalanma, c) toprak agregat
stabilitesi, makro porların gelişimine katkıda bulunması, d) toprak mineral
maddelerinin yarayışlılığı ve e) zaman içerisinde toprak derinliğinde homojen bir iyileşme oluşması olarak sıralanmıştır.

3. 2. Bitkilerin Başardıkları
Fitoremediasyon yöntemi ilk olarak Kelley ve ark., (1920-1930) tarafından uygulanmış ve tuzlu toprakların bitkiler kullanılarak iyileştirilmesinde
uyguladıkları bu yöntemi (Kelley, 1937; Kelley and Brown, 1934) Kaliforniya’ daki bir dizi seminerlerde sunmuşlardır (Qadir ve Oster, 2002). Fitoremediasyon uyguladıkları deneme parselleri kumlu tın tekstüre sahip olup
30 cm katmanında, pH 9.2–9.7, elektriksel iletkenlik (EC) = 6.1–7.2 dS/m;
katyon değişim kapasitesi (KDK) = 43–44 mmol /kg; değişebilir sodyum
c
yüzdesi (ESP) = %57–70 olarak belirlenmiştir. Arazi uygulamalarının birinci aşamasında, 1920’de 22 ton/ha, 1921 yılında 15 ton ha-1 olmak üzere
toplamda 37 ton ha-1 jips (CaSO .2H O) uygulamışlardır. Daha sonra deneme
4

2
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parselleri EC = 0.3 dS/m, sodyum adsorpsiyon oranı (SAR) = 0.73 olan
kuyu suyu ile 3 hafta boyunca göllendirilmiştir. Aynı miktarda su jips uygulamasının yapılmadığı sadece fitoremediasyon ıslah yönteminin denendiği
parsellere verilmiştir. Fitoremediasyon ıslah yönteminin denendiği parsellerde ilk 2 yıl arpa (Hordeum vulgare L.), 3. yılda hint taş yoncası (Melilotus
indicus L.), bir sonraki yıl ak taş yoncası (Melilotus albus Medik.), takip
eden 5 yıl süresince ise yonca (Medicago sativa L.) bitkileri yetiştirilmiştir. Yonca hasadından sonra parseller 1 yıl boyunca nadasa bırakılmış bir
sonraki yıl bu parsellerde pamuk (Gossypium hirsutum L.) yetiştirilmiştir.
Araştırma sonunda jips uygulaması yapılan parsellerden elde edilen pamuk
verimi 1.82 ton/ha, fitoremediasyon ıslah yönteminin uygulandığı parsellerde bu değer 2.10 ton/ha olarak tespit edilmiştir (Qadir ve ark., 2007).
Deneme sonunda toprakların değişebilir sodyum yüzdesinde önemli azalmalar meydana gelmiştir.
Kaliforniyadaki 1920-1930 yıllarındaki çalışmalarının ardından, 19301937 yıllarında tuzun topraktan uzaklaştırılmasında bermuda çimi [Cynodon dactylon (L.) Pers.] bitkisel ıslah kapsamında uygulanmışdır. Denemede 2 yıl bermuda çimi, sonraki yılda arpa, 4 yıl yonca ve 1 yıl yulaf
yetiştirilmişdir. Toplamda 8 yıl süren çalışmanın sonunda 30 cm derinlikteki toprakların ESP değerinin %57’den %1’e, ortalama profildeki (0-120
cm) ESP değerinin %73’ten %6’ya düştüğü rapor edilmiştir.
Bu tür çalışmalar 20. yy’da oldukça hız kazanmış ve üreticiler tarafından
Dünyanın diğer tuzlu alanlarında da uygulanmıştır. Hindistanın tuzdan etkilenen alanlarında tuza drençli otlar ve ağaçlar bu alanların yönetiminde kullanılmıştır. Bermuda çimi [Cynodon dactylon (L.) Pers.], Karnal çimi [Leptochloa fusca (L.) Kunth], Sesbania [Sesbania bispinosa ( Jacq.) W. Wight]
gibi bitkiler toprak ıslahında yaygın bitki ve yem türleri olarak kullanılmıştır (Singh, 1998). Tuzlu alanlarda yem bitkisi olarak yetiştirilen Sesbania bu
alanların iyleştirilmesini sağlayarak 20 yy başlarında yapılan araştırmaların
sonuçlarını desteklemiştir (Dhawan et al., 1958; Uppal, 1955).
Tuzlu-sodik toprakların ıslahında baraj otunun (Leptochloa fusca L.) etkisi 5 yıl süreyle incelemiş ve 0-20 cm derinlikteki toprakların başlangıçtaki
EC değerinin 22.0 dS/m’den 5. yıl sonunda 2.0 dS/m, 40-60 cm derinlikteki
toprakların başlangıçtaki EC değerinin 22.2 dS/m’den 5. yıl sonunda 2.1
dS/m, ve 80-100 cm derinlikteki toprakların başlangıçtaki EC değerinin
12.5 dS/m’ den 5. yıl sonunda 3.2 dS/m’ye düştüğü belirlenmiştir (Akhter
ve ark., 2003).
Tuzlu toprakta Sueda maritama ve Sesuvium portulacastrum L. halofit
bitkilerinin 120 günlük yetiştirme peryodunda toprak EC değerini Sueda
maritama’nın 4.9 dS/m’den 1.4 dS/m’ye; Sesuvium portulacastrum L. ise 4.9
dS/m’den 2.5’e düşürdüğü belirlenmiştir (Ravidran ve ark., 2007).
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Çok yıllık halofit bitkilerden Arthrocnemum indicum (Willd.) Moq.,
Suaeda fruticosa Forsk., ve Sesuvium portulacastrum L. fidelerini 170 gün
boyunca drenaj yapılmayan tuzlu sera topraklarında yetiştirerek toprağın
EC değerini azaltmayı başarmışlardır. Bu türlerden Sesuvium portulacastrum L. en faydalı bitki olarak topraktaki Na+ iyonunun yaklaşık % 30’ unu
bünyesinde biriktirmiştir (Rabhi ve ark., 2008).
Karakaş (2016) farklı tuz seviyesindeki topraklarda Salsola soda ve Portulaca oleracea bitkilerini domates bitkisi ile birlikte aynı ortamda arkadaş
bitki kapsamında yetiştirmiş ve e domates bitkisinin daha az stresli ortamda gelişme imkanı bularak gelişimi sürdürdüğünü rapor etmiş, ayrıca bu
bitkilerin domates kalite parametreleri üzerine olumlu katkıları olduğunu
ifade etmiştir.
Karakaş (2017) Salsola soda ve Portulaca oleracea’ nın topraktan önemli
miktarda tuz depoladığını ve toprak EC değerlerinin önemli oranda azatlığını belirlemiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda fitoremediasyonun tuzlu ve tuzlu-sodik
toprakların iyleştirilmesinde kimyasal iyileştirilmeye karşı etkili bir stratejisi olduğu bildirilmiştir (Morikawa ve ark., 2003; Negri ve ark., 2003).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Artan nüfus ve beraberinde artan gıda tüketimi, mevcut tarım alanlarının
en iyi şekilde kullanım ve değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Tarımsal alanlarda üretimi kısıtlayan tsorunların başında toprak tuzlulaşması
gelmektedir. Günümüze kadar bu sorunun giderilmesi için birçok ıslah çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır. Tuzlu alanların iyileştirilmesinde kullanılan fiziksel ve kimyasal ıslah yöntemlerine son zamanlarda bitkisel ıslah
yöntemi de ilave edilmiştir. Fitoremediasyon olarak adlandırılan bu yöntemde, bitkiler vasıtasıyla tuz iyonlarının topraktan uzaklaştırılması, tuza oldukça toleranslı olan halofit bitkilerin, kullanılması ile mümkündür. Bu bitkiler,
topraktan tuzu absorbe ederek bünyesinde depolamakta ve kök bölgesinden
tuzu uzaklaştırarak toprağı iyileştirebilmektedir. Ayrıca fitoremediasyon tekniği ile sadece tuzlu alanların değil, ağır metal kirliliği olan alanlarında iyileştirilebileceği göz ardı edilmemelidir.
Fitoremediasyon tekniğinin çevre dostu olması, maliyetinin düşük ve
pratikte kolayca uygulanabilir olması, ayrıca elde edilen bitkilerin gıda, yem,
yeşil gübre ve yakacak gibi birçok alanda kullanılabilir olması diğer ıslah
yöntemlerine göre önemini oldukça artırmıştır. Bu bitkilerin kültür bitkileri ile
ortak kullanılması durumunda rekabet oluşturmadığı da göz önüne alındığında
yüksek bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bitki ıslahı ve stresse karşı
dayanıklılık için yapılan moleküler çalışmaların bu alanda hem bu bitkilerin
potansiyel kullanımını artıracak hem de kültür bitkileri üzerinde genetiksel
mücadele ile onların yapılarının bozulmasının önüne geçilmiş olacaktır.
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TARIMSAL ÜRETİMİN TEHLİKELİ PATOJENLERİ:
FİTOPLAZMALAR
DANGEROUS PATHOGENS OF AGRICULTURAL
PRODUCTION: PHYTOPLASMAS
Eray ŞİMŞEK1, Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR2,
Murat DİKİLİTAŞ3
ÖZET
Fitoplazmalar bitkilerin floem dokularında yaşayan ve hücre duvarı olmayan
bakterlerdir. Hastalıklı bitkiden sağlıklı bitkiye çoğunlukla vektör böcekler vasıtasıyla taşınmaktadırlar. Doğada varlıklarını sürdürebilmek için, bitkilerde ve böceklerde biyolojik, morfolojik ve fizyolojik değişikliklere neden olarak, konukçuları ile çeşitli etkileşimlerde bulunurlar. Fitoplazmaların konukçularıyla olan bu
etkileşimler sonucu kültür bitkilerinde önemli ekonomik zararlar meydana gelmektedir. Özellikle bazı fitoplazma türleri meyve ağaçlarında telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açtıklarından, bu patojenlere karşı zirai karantina önlemleri
uygulanmaktadır. Ancak fitoplazmalar kültür bitkilerine bulaştıktan sonra bunlarla etkin bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Bu problem, ekonomisi tarıma
dayalı ülkeler ve üreticiler için tehlike arzetmektedir. Bu patojenlerin herhangi bir
etkin mücadelelerinin olmaması ve biyolojileri hakkında oldukça az bilgi bulunması, fitoplazmaların tehlikeli olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Son
yıllarda bu patojenlerin biyolojisini anlamak ve mücadele stratejileri geliştirmek
amacıyla araştırıcılar tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu bölümde, fitoplazmaların tarihçesi, biyolojisi, taksonomik özellikleri, teşhis yöntemleri, epidemiyolojileri ve bitkilerde oluşturdukları biyokimyasal ve gen ekspresyonu değişiklikleri gibi konular ile birlikte bu tehlikeli patojenlere karşı günümüz koşullarında
uygulanan mücadele stratejileri güncel kaynaklardan derlenmiş ve tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fitoplazma, Patojen, Tarım, Hastalık

ABSTRACT
Phytoplasmas are cell wall-less bacteria that live in the phloem tissues of plants.
They are mainly transmitted from infected plants to healthy plants via insect
vectors. In order to survive in nature, they interact with their host plants and
insect vectors and causing biological, morphological and physiological changes in
1 Arş. Gör., Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, eraysim@harran.edu.tr
2 Prof.Dr., Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, mguldur@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, m.dikilitas@harran.edu.tr
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hosts. These interactions with hosts of phytoplasmas are responsible for significant
economic losses in crop plants. Agricultural quarantine measures are being
implemented against some of these pathogens especially as some phytoplasma
species cause damage that can not be recovered in fruit trees. After phytoplasmas
have been infected to crop plants, there is no effective control method. This
problem presents a threat to the producers and the countries whose economies
based on agriculture. The lack of any effective control methods of these pathogens
and very little information about their biologies make phytoplasmas dangerous.
In recent years, several studies have been conducted by researchers to understand
the biology and develop control strategies of these pathogens. In this chapter, the
control strategies applied in today’s conditions against these dangerous pathogens
and some issues including history, biology, taxonomical properties, detection
methods, epidemiology, biochemical and gene expression changes in plants have
been compiled and discussed from recent studies.
Keywords: Phytoplasma, Pathogen, Agriculture, Disease

1. FİTOPLAZMALARIN TARİHÇESİ VE BİYOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
Dünyada sararma tipindeki bitki hastalıkların yayılma şekilleri,
simptomatolojileri ve böcekler tarafından taşınmaları dikkate alındığında
bunların etmeninin uzun yıllar boyunca virüsler olduğuna inanılmaktaydı
(Kunkel, 1926; Maramorosch, 2008). Ancak 1967 yılında Japon bilim
insanları bu hastalıklara neden olan patojenlerin bazılarının yeni bir
etmenden kaynaklandığını keşfetmişler ve bu patojenlere “Mikoplazma
benzeri organizma“ ismini vermişlerdir (Doi ve ark., 1967). Bu patojenler
morfolojik ve yapısal olarak mikoplazmalara benzediğinden dolayı
Mikoplazma benzeri organizma (MBO) terimini kullanılmıştır. Her iki
bitki patojen grubu da (mikoplazma ve MBO) bakteriler alemi içerisinde
bulunan ve hücre duvarı olmayan prokaryot hücre yapısına sahip
canlılardır. Bu prokaryotların resmi sınıflandırılması ve taksonomik olarak
isimlendirilmesini kolaylaştırmak amacı ile Uluslararası Mikoplazmoloji
Organizasyonu tarafından cins ismi olarak ‘Candidatus Phytoplasma’
ismi öne sürülmüş ve kabul edilmiştir (IRPCM, 2004). Yani 1967 yılında
keşfedilen ve Mikoplazma Benzeri Organizma olarak adlandırılan bu
prokaryot patojenler 2004 yılından itibaren “Candidatus fitoplazma”
olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak bu patojenlerden bahsedilirken bu
bölümde “Candidatus Fitoplazma” yerine genel olarak “Fitoplazma” ismi
kullanılmıştır.
İnsanlarda ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara neden olan mikoplazmalar
kültüre alınırken, fitoplazmalar uzun yıllar in vitro koşullarda kültüre
alınamamıştır (Bertaccini ve ark., 2014). Bir hastalık ile patojen arasında
nedensel ilişki kurabilmek için gerekli olan Koch postulatlarının dört

Bitki Çalışmaları / Bitki Koruma

145

kriterinden biri olan “patojenin kültüre alınması” maddesi fitoplazmalar
için uzun yıllar askıda kalmıştır (Mcgraw, 1989; Contaldo ve ark., 2012).
Artan bilgi birikimi ve çeşitli yenilikçi teknolojilerin akılcı kullanımı
ile fitoplazmaların biyolojileri kısmi olarak anlaşılmış ve aşılama,
böcek taşınması ve küsküt köprüleri kullanarak deneysel koşullarda
canlı bitki dokularına taşınabilmişler ve canlı bitki dokularında kültüre
alınabilmişlerdir (Maejima ve ark., 2014). Ancak canlı bitki dokularına
taşınması ve bu bitkilerim muhafazası işlemleri olcukça zor ve emek isteyen
yöntemlerdir. Bu organizmaların in vitro koşullarda kültüre alınamaması
bitki hastalıklarında ve bitki-böcek-fitoplazma etkileşimlerindeki rollerinin
anlaşılmasını ciddi bir şekilde kısıtlamıştır (Zhao ve ark., 2015). Hatta
toplamda 15 fitoplazma türünün tam genom ve/veya taslak genom dizisinin
keşfedilmesi ve metabolik fonksiyonlarının araştırılması (Saccardo ve ark.,
2012; Kakizawa & Yoneda, 2015) gibi önemli sayılabilecek ilerlemelere
rağmen, kültüre almadaki eksiklik fitoplazmaların biyolojisi, biyokimyası
ve fizyolojisi ile ilgili çalışmaları oldukça aksatmıştır. Fitoplazmaların
kültüre alınamaması 2012 yılına kadar devam etmiş ancak Coltaldo ve ark.
(2012) fitoplazmaları aksenik kültüre (içinde başka hiçbir organizmanın
olmadığı kültür ortamı, saf kültür) almayı başarmışlardır. Fitoplazma
aksenik kültürleri ile yapılan araştırmalar sayesinde bile gelecekte bitkifitoplazma ve bitki-böcek vektör arasındaki karşılıklı ilişkilerin kısmi
olarak inceleneceği ve sonuçta önemli tarım ürünlerindeki fitoplazma
kaynaklı hastalıklara bağlı verim ve kalite kayıplarını azaltacağı gözüyle
bakılmaktadır.
Fitoplazmalar bitkilerin floem dokularında ve vektör böceklerin
çeşitli dokularında yaşamlarını sürdürmektedirler (Bertaccini & Duduk,
2010). Doğada bitkilerin floem dokularından beslenen böcek vektörlerin
beslenmeleri sırasında bitkilerin floem dokularına giriş yapmaktadırlar.
Bitki floem dokularında bulunmaları bitkide sistemik olarak hareket
etmelerine olanak sağlamaktadır. Kışı vektör böceklerin bünyelerinde
veya çok yıllık konukçu bitkilerde geçirmektedirler (Sugio ve ark., 2011).
Bazı çalışmalar fitoplazmaların konukçu bitki bünyesinde düzensiz olarak
dağıldığını göstermişlerdir (Seemüller ve ark., 1984). Ayrıca odunsu dokuya
sahip bitkilerde fitoplazma yoğunluğu mevsimsel olarak dalgalanmalar
göstermektedir. Genel olarak bitkinin kök dokularında oldukça az sayıda
bulunurlarken, gövde dokularında kök dokularına oranla daha yoğun
olarak bulundukları saptanmış ve ayrıca en yoğun olarak bulundukları
dokular yaşlı yapraklar olarak saptanmıştır (Christensen ve ark., 2004).
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2. FİTOPLAZMALARIN TEŞHİS YÖNTEMLERİ VE
SINIFLANDIRILMASI
Fitoplazma Teşhis Yöntemleri
Fitoplazmaların bitkilerin floem dokularından direkt olarak götüntülenmesi için ilk keşfedildikleri tarihten beri elektron mikroskobu kullanılmıştır.
Bu patojenlerin detaylı teşhis edilebilmeleri için daha sonra hastalık simptomatolojisi, konukçu-patojen arasındaki ilişkiler, duyarlı indikatör bitkilerin
kullanımı ve DNA’ya özgü boyaların (DAPI) kullanımına dayalı yöntemler
kullanılmıştır (Nejat ve Vadamalai, 2013). Bu yöntemler ile patojenin ilgili
dokuda varlığı veya yokluğu saptanabilmekteydi ancak bunlar fitoplazmaların farklı türlerini ayırt etmede yetersiz kalmışlardır. Fitoplazmaya özgü antijenlerin geliştirilmesi ile serolojik olarak teşhis edilebilmeleri de mümkün
olmuştur (Brzin ve ark., 2003). Ancak serolojik tanılama metodu antiserum
üretimindeki zorluklardan dolayı çok fazla geliştirilememiştir. Günümüzde
fitoplazmaların konukçu bitki dokularından veya vektör böcek dokularından
saptanmaları ve teşhis edilmeleri DNA’ya dayalı moleküler yöntemler ile gerçekleştirilmektedir (Nejat & Vadamalai, 2013).
Tüm prokaryotlarda olduğu gibi fitoplazmaların üniversal olarak tanılanması ve sınıflandırılması amacıyla 16S ribozomal RNA (16S RNA) gen
dizisi bilgileri yaygın olarak kullanılmaktadır (Bertaccini ve ark., 2014). Bu
mikroorganizmaların hassas ve doğru tanılanması fitoplazma kaynaklı hastalıkların kontrolü için bir ön şarttır. 16S rRNA’ya dayalı ilk fitoplazma teşhisi
1990’larda (Deng & Hiruki 1991; Schneider ve ark., 1993) gerçekleştirilmiştir
ve şimdi farklı nükleik asit bazlı teknikler temel olarak PCR (Baric & Dalla
2004; Zhang ve ark., 1998) ile devam etmektedir. Son 25 yılda geliştirilen çeşitli protokol ve yöntemler ile bitki materyali ve böcek vektörlerden fitoplazmaların varlığı tespit edilerek fitoplazma kaynaklı hastalıkların yayılmasının
engellenmesi ve ekonomik etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır. Teşhis yöntemi genel hatlarıyla aşağıdaki şemada gösterilmiştir (Şekil 1).

Bitki Çalışmaları / Bitki Koruma

147

Şekil 1. Fitoplazmaların PCR gibi moleküler yöntemler ile tanılanmasında
kullanılan yöntemlerin genel şeması

2.1. Fitoplazmaların Sınıflandırılması
İlkçağlardan itibaren insanlar yaşadıkları çevrede birçok canlı türünü
keşfetmişler ve bunları çeşitli gözlemler sonucu sınıflandırma girişiminde bulunmuşlardır. Günümüzde biyolojik sınıflandırmada kullanılan Üçlü
üst-alem sınıflandırmasına göre canlılar genel olarak Bakteriler, Arkeler ve
Ökaryotlar olarak üç gruba ayrılmıştır (Woese ve ark., 1990). Bu sisteme
göre fitoplazmalar taksonomik olarak Gram pozitif bakteriler üst-aleminde
yer almaktadırlar (Şekil 2).
Kültür ortamında çoğaltılamayan fitoplazmaların taksonomik olarak
sınıflandırılması da geçmişte temel olarak fitoplazmaların biyolojik özelliklerine ve bitkilerde oluşturdukları simptomlara göre (simptomatoloji)
yapılmaktaydı. Biyolojik özelliklerin incelenerek yapıldığı sınıflandırma
şekli oldukça zor ve zaman alan bir yöntem olmasının yanında güvenilir
bir yöntem olmaması nedeni ile de araştırıcılar yeni yöntem arayışlarına
devam etmişlerdir. DNA’ya dayalı moleküler yöntemlerin yaygınlaşması ile
taksonomik sınıflandırma işlemi kolaylaşmış ve güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmiştir (IRPCM, 2004).
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Şekil 2: rRNA dizi analizlerinin karşılaştırmasına göre canlıları üç üst-alem’e
göre sınıflandıran sistem şeması (Filogenetik yaşam ağacı) (Woese ve ark., 1990).
Yaşam ağacında Fitoplazmaların bulunduğu yer dikdörtgen içinde gösterilmiştir.

Fitoplazmalar temel olarak 16SrDNA geninin dizi analizlerine göre sınıflandırılmaktadır (Marcone, 2014). 16S rDNA geninin neredeyse tüm
bakterilerde bulunması ve fonksiyonel olarak oldukça korunmuş olması nedeni ile taksonomik sınıflandırmada yaygın olarak kullanılmaktadır
(Janda & Abbott, 2007). Fitoplazmalar taksonomik olarak Bakteriler üst-aleminin Tenericutes şubesi, Mollicutes sınıfında (Latince’de Mollis: yumuşak, Cutes: zar anlamına gelmektedir) yer almaktadırlar. (Çizelge 1) (Brown
ve ark., 2010).
Çizelge 1. Fitoplazmaların taksonomideki yeri

Alem

Bakteriler

Şube

Tenericutes

Sınıf

Mollicutes

Takım

Acholeplasmatales

Familya

Acholeplasmataceae

Cins

Candidatus Phytoplasma

Bakteriyel adlandırma sistemlerinde “Candidatus” kategorisi taksonomistler tarafından henüz kültüre alınamamış organizmaların isimlerinin
bir ön eki olarak kullanılmaktadır. Fitoplazmaların isimlendirilmesi de bu
sistem ile yapılmıştır (IRPCM, 2004).
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Fitoplazmaların sınıflandırılması ilk olarak 16S ribozomal DNA (16S
rDNA) geninin polimeraz zincir reaksiyoyu (PCR) ile çoğaltılması ve bu
PCR ürünlerinin restriksiyon endonükleaz enzim analizlerine (RFLP) dayanmaktaydı ve RFLP profillerine göre fitoplazmalar farklı alt gruplara ayrılarak sınıflandırılmışlardır (Lee ve ark., 1998a).
Fitoplazmaların RFLP’ye dayalı güncel 16Sr sınıflandırma şeması Çizelge 2’de gösterilmiştir (Bertaccini ve ark., 2014 referans alınarak düzenlenmiş ve bazı veriler eklenmiştir).
Çizelge 2. Fitoplazmaların 16S rDNA gen dizilerinin RFLP profillerine dayalı
olarak sınıflandırılması
16Sr Grup Ribozomal Alt
Bulunduğu
Temsili ‘Candidatus’
Adı
Gruplar
Kıtalar
spp. türü
16SrI

16SrI-A, B, C, D, E, F,
I, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, U, V, W, Y

Amerika,
Avrupa, Asya,
Afrika

Ca. Phytoplasma asteris

16SrII

16SrII-A, B, C, D, E, F

Amerika, Afr.,
Avr., Asya,
Avustralya

Ca. Phytoplasma
aurantifolia

16SrIII

16SrIII-A, B, C, D, E, F,
Amerika,
G, H, I, J, K, L, M, N, P,
Avrupa, Asya
Q, T, U, V

16SrIV

16SrIV-A, B, C

Amerika, Afrika -

16SrV

16SrV-A, B, C, D, E, F

Avrupa,
Amerika, Asya, Ca. Phytoplasma ulmi
Afrika

16Sr-VI

16SrVI-A, B, C, D, E,
F, H, I

Avrupa,
Amerika, Asya

16SrVII

16SrVII-A, B, C

16SrVIII

16SrVIII-A
16SrIX-A, B, C, D, E,
F, G

16SrIX
16SrX

16SrX-A, B, C, D, E

16SrXI

16SrXI-A, B, C

Amerika,
Avrupa
Asya
Avrupa, Asya,
Amerika
Avrupa,
Amerika
Avrupa, Asya,
Afrika

Ca. Phytoplasma pruni

Ca. Phytoplasma trifolii
Ca. Phytoplasma fraxini
Ca. Phytoplasma
phoenicium
Ca. Phytoplasma mali
Ca. Phytoplasma oryzae
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16Sr Grup
Adı

Ribozomal Alt
Gruplar

Bulunduğu
Kıtalar
Avrupa, Asya,
Amerika,
Afrika,
Avustralya

16SrXII

16SrXII-A, B, C, D, E,
F, G, H

16SrXIII

16SrXIII-A, B

Amerika

16SrXIV

16SrXIV-A, B

Avrupa

16SrXV

16SrXV-A, B

Amerika

16SrXVI

16SrXVI-A

Amerika

16SrXVII

16SrXVII-A

Amerika

16SrXVIII

16SrXVIII-A

Amerika

16SrXIX

16SrXIX-A

Asya

16SrXX

16SrXX-A

Avrupa

16SrXXI

16SrXXI-A

Avrupa

16SrXXII

16SrXXII-A, B

Afrika

16SrXXIII
16SrXXIV
16SrXXV
16SrXXVI
16SrXXVII
16SrXXVIII

16SrXXIII-A
16SrXXIV-A
16SrXXV-A
16SrXXVI-A
16SrXXVII-A
16SrXXVIII-A

Avustralya
Avustralya
Avustralya
Afrika
Amerika

16SXXIX

16SXXIX-A

Asya

16SXXX

16SXXX-A

Asya

16SXXXI

16SXXXI-A

Amerika

16SXXXII

16SXXXII-A, B, C

Asya

16SXXXIII

16SXXXIII-A

Avustralya

Temsili ‘Candidatus’
spp. türü
Ca. Phytoplasma solani
Ca. Phytoplasma
hispanicum
Ca. Phytoplasma
cynodontis
Ca. Phytoplasma
brasiliense
Ca. Phytoplasma
graminis
Ca. Phytoplasma caricae
Ca. Phytoplasma
americanum
Ca. Phytoplasma
castaneae
Ca. Phytoplasma
rhamni
Ca. Phytoplasma pini
Ca. Phytoplasma
palmicola
Ca. Phytoplasma
omanense
Ca. Phytoplasma
tamaricis
Ca. Phytoplasma
costaricanum
Ca. Phytoplasma
malaysianum
Ca. Phytoplasma
allocasuarinae

Gen dizisi analizleri ayrıca, taksonomik çeşitliliğin varlığını gösterebilecek örnekler arasındaki nükleotid varyasyonlarının saptanması için bir
imkân sağlamaktadır. Dünya çapında yürütülen birçok epidemiyolojik ça-
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lışma ile birlikte 16S rDNA gen dizisi aynı tür içerisinde olan ancak birbirinden oldukça farklı fitoplazma strainleri (Strain: Aynı tür içinde bulunan
ancak türün genel özelliklerine göre birtakım farklılıklar gösteren mikroorganizma grubu) bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, taksonomik sınıflandırmada sadece 16S rDNA geninin kullanılmasının farklı fitoplazma
strainlerini ayırt etmede yetersiz kaldığı anlaşılmıştır (Lee ve ark., 2010).
Bundan dolayı farklı strainleri ayırt etmek için 16S rDNA gen dizi analizlerine ek olarak çeşitli korunmuş marker genler (rp, secY, secA, groEL, tuf ve
vmp1) kullanılmaya başlanmıştır (Lee ve ark., 2006; Arnaud ve ark., 2007;
Martini ve ark., 2007; Fialova ve ark., 2009; Pacifico ve ark., 2009; Murolo ve
ark., 2010). Doğada bulunan yeni fitoplazma strainlerinin keşfi halen devam
etmektedir (Fugita ve ark., 2017; Davis ve ark., 2017; Yang ve ark., 2017; Perez
ve ark., 2017). Bundan dolayı fitoplazmaların taksonomik durumları ve sınıflandırma şeması gelecekte değişikliğe uğyaracak gibi görünmektedir.

3. FİTOPLAZMA KAYNAKLI HASTALIKLARIN
EPİDEMİYOLOJİSİ
Bitki hastalık epidemiyolojisi kısaca farklı bitki popülasyonlarında hastalık etmenlerinin araştırması olarak tanımlanabilir. Kranz (1990)’a göre
bitki hastalık epidemiyolojisi “Çevre ve insan kaynaklı müdahalelerin etkisi altında, konukçu bitki popülasyonlarında verim kayıplarına neden
olan patojen popülasyonlarını araştıran bilim dalı” olarak tanımlanmıştır.
Epidemiyoloji çalışmaları, konukçu, patojen ve çevre arasındaki etkileşimi
temsil eden hastalık üçgenini (Şekil 3) açık bir şekilde tanımlamayı ve bu
bilgileri kullanarak bitki hastalıklarına karşı kontrol stratejileri geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
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Şekil 3. Hastalık üçgeni şeması. Bitkide bir hastalığın oluşabilmesi için birlikte
var olması gereken üç faktör, bir patojen varlığı, hastalık gelişimi için uygun çevre
koşulları ve duyarlı bir konukçu bitki

Fitoplazma hastalıklarının temel epidemiyolojik sistemi de şu üç bileşenden oluşmak zorundadır; fitoplazmanın kendisi, duyarlı bir konukçu
bitki ve konukçu bitki üzerinde beslenen bir vektör böcek.
Fitoplazmalar ile ilişkili hastalıkların ve dolayısıyla verim kayıplarının
kontrolü, enfekteli bitkilerin tedavi edilmesi yerine hastalık etmeninin bulaşma yollarının önlenmesine dayanmaktadır. Bunun sonucu olarak dünyada ekonomik öneme sahip birçok kültür bitkisinde hastalık oluşturan
fitoplazmaların epidemiyolojileri detaylı araştırılmıştır ve yeni çalışmaların sayısı artmaktadır. Fitoplazma etmenlerinin belirlenmesi ve karakterize
edilmesi fitoplazma kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisinin tanımlanmasında ilk adım olarak kabul edilmektedir. Yani farklı fitoplazma türleri veya
strainleri farklı konukçu bitki, vektör böcek ve çevresel koşullara göre özelleşmiş biyolojilere sahiptirler. Bu biyolojik farklılıklar konukçu bitkilerde
birbirinden farklı hastalık belirtilerinin gelişmesi ve fitoplazmaların vektör
böcek veya konukçu bitki dizilerinin çeşitliliği gibi sonuçlara neden olmaktadir (Weintraub & Jones, 2010). Örneğin 16SrI grubu fitoplazmalar çok
sayıda bitki türünü enfekte ederek, birçok farklı (Hemiptera) yaprak piresi
türü ile bitkiden bitkiye taşınabilmekte iken, 16SrX grubu fitoplazmalar bir
veya birkaç yakın akraba konukçu bitkide enfeksiyonlar olşuturmakta ve
sadece birkaç yaprak piresi türü ile taşınmaktadırlar (Lee ve ark., 1998b).
Fitoplazmalar hastalıklı bitkilerden sağlıklı bitkilere vektör böcekler,
üretim materyalleri (Tohum, aşı, çelik vb.) ve küsküt köprüleri ile taşımaktadırlar. Genel olarak fitoplazmalar hastalıklı bitkilerden sağlıklı bitkilere
Hemiptera takımında yer alan Cicadellidae, Fulgoridae ve Psyllidae famil-
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yalarındaki böcek türleri ile taşınmaktadırlar (Weintraub & Bean-land,
2006; Dickinson & Hodgetts, 2013). Fitoplazmaların yonca, domates, mısır
ve yağlık kanola bitkilerinin tohumlarıyla da taşınabilme olasılıkları çeşitli
çalışmalarla gösterilmiştir (Khan ve ark., 2002; Botti & Bertaccini, 2006;
Calari ve ark., 2011; Chung & Jeong, 2014). Ayrıca Fitoplazmalar hastalıklı bitkilerden sağlıklı bitkilere tıpkı virüs ve viroidler gibi vejetatif üretim
materyalleri ile (aşı, çelik vb.) taşınmasının (Kaminska & Korbin, 1999) yanında laboratuvar veya sera koşullarında deneysel olarak küsküt (Cuscuta
spp.) bitkileri ile de taşınmaktadırlar (Dickinson & Hodgetts, 2013).
Fitoplazmalar küçük genom yapılarına sahip olmalarına rağmen farklı
canlı dokularında (bitki floemi ve vektör böcek organları) çoğalmayı başaran karmaşık bir yaşam döngülerine sahiptirler (Marcone, 2014). Şekil
4’te fitoplazmaların böceklerle taşınmasını içeren yaşam döngüsü şematize
edilmiştir.

Şekil 4. Fitoplazmaların böceklerle taşınmasını içeren yaşam döngüleri

Genel olarak fitoplazma bitki floem dokusuna girdikten sonra floem
akışıyla bitkinin diğer dokularına sistemik olarak yayılmaktadırlar. Enfekteli bitkinin floem dokusundan beslenen bir böceğin bünyesine girdikten
sonra böcek bünyesinde çoğalmaktadırlar. Enfekteli böceğin sağlıklı başka
bir bitkide beslenmesi ile bitki fitoplazma ile hastalanmakta ve yaşam döngüsü tekrarlanmaktadır.
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Hatta küresel iklim koşullarının değişmesi ve vektör böceklerin
hareketliliklerine dayanarak fitoplazmaların da gelecekte farklı coğrafi
alanlarda veya kültür bitkilerinde zararlar yapacağını öngörmek mümküdür.
Patojenler nesillerini devam ettirebilmek için değişen çevre koşullarına
karşı bitkilerden daha hızlı adaptasyon mekanizmaları geliştirtirklerinden
dolayı bu patojenleri kontrol altında tutabilmek için epidemiyolojik
çalışmaların önemi daha da artmaktadır.

4. FİTOPLAZMA İLE ENFEKTELİ BİTKİLERDEKİ
BİYOKİMYASAL VE GEN EKSPRESYONU
DEĞİŞİKLİKLERİ
Fitoplazmalar, şiddetli ve hızlı yayılan hastalıklara neden olmaktadır
ayrıca konukçularının metabolik aktivitelerini arttırmakta, vektör böcek
bünyesini değiştirmekte, bitki sürgün üretimini arttırmakta ve çiçek şeklini
ve rengini değiştirebilmektedir. Tam genom dizlerinden elde edilen verilere
göre, fitoplazmalar diğer bakteriyel patojenlere kıyasla patojenisite için gerekli olan birçok anahtar enzim ve metabolik faaliyetlerden yoksundurlar.
Buna rağmen nesillerini devam ettirebilmek için hem böcek hem de bitki
bünyesinde yaşamakta ve yaşamsal birçok metabolitleri bu konukçulardan
sağlamaktadırlar. Bu durum konukçularda bazı hormonal bozulmalara
ve büyümede meyadana gelen bir takım gerilemelere neden olmaktadır.
Oldukça küçük bir genoma sahip olan bu mikroorganizmaların bu gibi
yetenekleri sayesinde doğada oldukça özel organizmalar oldukları düşünülmektedir. Bu organizmalar bitkilerin sadece floem dokularında yaşamaktadırlar ve bitkiler arası geçişleri floemden beslenen yaprak pireleri ile
persistent şekilde mümkün olmaktadır. Fitoplazmalar bitkilerde büyüme
hızında yavaşlama, yaprakların dökülmesi, sararması veya kızarması, yaprak boyutunun küçülmesi, boğum aralarının kısalması gibi konukçu bitkilerde karakteristik simptomlar uyandıran obligat parazitlerdir. Bu zararlar
ile tarımsal açıdan ekonomik öneme sahip olan bitkilerde verimin düşmesi,
sürgün veya köklerin aşırı çoğalmasına, cadı süpürgesi belirtisi oluşumuna,
genel büyüme gerilemesine ve bazen de bitkinin ölümüne yol açmaktadır.
Simptom oluşumu, plazmadezmata ve floemin çeşitli bölgelerinde kalloz
oluşumu, kloroplastlarda dağınık nişasta birikimi ve floem dokusunda
nekrozlar gibi hücresel modifikasyonların öncesinde meydana gelmektedir
(Musetti ve ark., 2007, Giorno ve ark., 2013).
Fitoplazmalar konukçularının hormonal dengesi ile etkileşime geçerek
zararlar oluşturmakta ve çeşitli hastalıklara neden olmaktadırlar (Chang,
1998; Pertot ve ark., 1998) ancak fitoplazma-konukçu bitki ve vektör böcek
arasındaki fizyolojik ilişkiler ve fitoplazma patojenisitesinin moleküler
mekanizmaları henüz yeni yeni keşfedilmeye başlanmıştır (Orlovskis &

Bitki Çalışmaları / Bitki Koruma

155

Hogenhout, 2016).
Fitoplazma enfeksiyonu bitki dokularında savunma proteinlerinin üretilmesine, fenolik bileşiklerin artmasına ve Ca2+, H2O2 ve salisilik asit gibi
önemli sinyal moleküllerinin tutulmasına neden olmaktadır (Musetti & Favali, 2003; Musetti ve ark., 2005).
Fitoplazma ile enfekteli bitkilerde besin maddesi taşınımının engellenmesi sonucu yaşlı yapraklarda anormal miktarlarda karbohidrat birikimi
görülmüş, bu birikimin çiçek, meyve ve kök gibiorganlarda gelişim geriliğine yol açtığı ifade edilmiştir (Catlin ve ark., 1975; Braun ve Sinclair, 1976;
Kartte & Seemüller, 1991; Lepka ve ark., 1999; Maust ve ark., 2003).
Tam genom dizilerinden elde edilen bilgiler ile, fitoplazma-konukçu
bitki etkileşimlerinde büyük rol oynayan önemli sayıda genin tanımlanması da mümkün olmuştur. Bunlar, fitohormon aktivitesi, fotosentez, karbohidrat ve lipid metabolizması, aminoasit taşınımı, fenilpropanoid biyosentezi, hücre duvarı biyosentezi ve bozunumu ve bitki stres ve/veya savunma
tepkimesinde yer alan çeşitli genleri içermektedir (Jagoueix-Eveillard ve
ark., 2001; Carginale ve ark., 2004; Nicolaisen & Horvath, 2008; Albertazzi
ve ark., 2009; Hren ve ark., 2009; Chen & Lin, 2011; De Luca ve ark., 2011;
Zamharir ve ark., 2011; Guerriero ve ark., 2012; Ding ve ark., 2013; Mou
ve ark., 2013). Bunların arasında, yüzey zar proteinleri ve efektör (virulens) proteinlerini kodlayan genler de bulunmaktadır (Kube ve ark., 2012;
MacLean ve ark., 2014). Hatta bu efektör proteinler yüzünden bitki kendi
neslini devam ettirmek için hazırladığı enerjisini kendi çiçeklerinde tohum
üretimi yapmak yerine, çiçekleri yaprak benzeri yapılara (Şekil 5) dönüştürdüğü ve bu yapıların da fitoplazma vektörü böcekleri kendisine çeken
bir mekanizma olduğu görülmüştür.
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Şekil 5. Madagaskar menekşesi (Catharanthus roseus (L.) G. Don) bitkisine
fitoplazma inokulasyonu sonrası çiçeklerde yaprak benzeri yapıların oluşması
belirtisi (Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü,
Şanlıurfa, 2017)

Yani çok küçük bir genom yapısına sahip olan fitoplazmalar bitki metabolik faaliyetlerine müdahale ederek bitkiyi kendisine hizmet eden bir canlı
haline dönüştürmektedir. Bu olay mikrobiyoloji bilim camiasında o kadar
ilginç bulunmuştur ki, Nature Microbiology Reviews’de “fitoplazmalar bitkileri zombilere dönüştürüyor” başlığı ile rapor edilmiştir (Du Toit, 2014).
Bu bölümde fitoplazmaların konukçu bitkilerde oluşturduğu değişiklikler biyokimyasal ve gen ekspresyonu açısından dünyada yapılan çalışmalar
ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu tür mekanizmaların moleküler
ve biyoteknolojik çalışmalardan elde edilen veriler ile anlaşılması, fitoplazmaların kültür bitkilerinde ve tarımda oluşturdukları verim kayıplarını
azaltma konusunda önemli ilerlemelerdir.

5. FİTOPLAZMALARIN KÜLTÜR BİTKİLERİNE
VERDİKLERİ ZARARLAR
Fitoplazmalar dünya çapında 700’den fazla bitki türüne yıkıcı zararlar
veren bitki patojeni bakterilerdir (Maejima ve ark., 2014). Bu bitkilerin bir
kısmını doğada bulunan yabani bitkiler oluştururken, önemli bir kısmını
da tarımsal açıdan ekonomik öneme sahip kültür bitkileri oluşturmaktadır.
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Dünya çapında ekonomik açıdan büyük zararlara neden olmalarına rağmen diğer bitki patojenleri arasında en az karakterize edilmiş organizma
olmaları bu patojenlerin tarımsal açıdan tehlikeli patojenler olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi,
fitoplazmalar ile enfekteli bitkiler birtakım hastalık simptomları sergilemektedirler. Fitoplazmaların neden olduğu yaygın belirtiler arasında sararmalar, bitkide genel büyüme gerilemesi, çiçeklerde yaprak benzeri yapıların
oluşması (phyllody/virescence), çiçek kısırlığı, cadı süpürgesi oluşumu ve
boğum aralarında kısalmalar gibi belirtiler yer almaktadır. Fitoplazma kaynaklı hastalık belirtileri Şekil 6’da gösterilmiştir.
Fitoplazmalar dünyada ekonomik öneme sahip sebze, meyve, süs bitkilerini de içeren yüzlerce bitki türünde ciddi hastalıklara neden olmaktadır
ve bazı kültür bitkilerinde verim açısından birincil sınırlayıcı faktör olarak
değerlendirilmektedir (Bertaccini ve ark., 2014).
Avrupa’da bağ üretim alanlarında özellikle “flavescence dorée” (FD) ve
“bois noir” (BN) sırasıyla 16SrV ve 16SrXII grubu fitoplazmaların neden
olduğu en önemli bitki hastalıkların başında gelmektedir. FD asmalarda
direk ölümlere neden olması ve yayılıcı karaktere sahip olmasından dolayı karantina önlemlerine tabi tutulan önemli bir patojendir (EPPO/CABI,
1992). Fransa ve Avrupada bağ üretimi yapılan diğer ülkelerde birçok bağ
üretim alanında ciddi ekonomik kayıplara neden olmuştur (Martini ve
ark., 1999). Dünyanın diğer bölgelerinde de bağ üretim alanlarında farklı
fitoplazma gruplarının neden olduğu çeşitli hastalıklar mevcuttur (Dermastia ve ark., 2017).
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Şekil 6. Fitoplazma ile enfekteli bazı bitkilerdeki hastalık simptomları, a;
Top akasya sararma ve küçük yaprak oluşumu, b; Bağ yaprak kızarması ve
kıvrılması, c; Menekşe cadı süpürgesi, d; Antepfıstığı geriye doğru ölüm
belirtileri (Şanlıurfa, 2017).

Meyve üretim bahçelerinde Elma çoklu sürgün hastalığı, Armutlarda
geriye doğru ölüm ve Sert çekirdekli meyve sarılıkları Avrupa’da ekonomik
öneme sahip fitoplazma kaynaklı hastalıklardır (Seemüller & Schneider
2004). “Candidatus Phytoplasma mali” fitoplazması neredeyse tüm Avrupa
ülkelerinde elma ağaçlarını enfekte ederek meyve boyutunu küçültmekte ve
pazar değerini düşürmektedir. “Candidatus Phytoplasma pyri” fitoplazması
tarafından oluşan artmut geriye doğru ölüm hastlığı ilk defa 1945 yılında
Kuzey Amerikada keşfedilmiştir ancak şu an Avrupa’da armut üretimini
kısıtlayan biyotik faktörlerin başında yer almaktadır. “Candidatus
Phytoplasma pruni” fitoplazmasının neden olduğu Avrupa sert çekirdekli
meyve sarılığı hastalıkları ise kayısı, şeftali, badem ve diğer sert çekirdekli
meyve üretim alanlarında çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır.
Umman, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi ülkelerde
“Candidatus Phytoplasma aurantifolia” fitoplazması epidemilerinden
dolayı misket limonu (Citrus aurantifolia L.). üretimi ciddi derecede
kısıtlanmıştır. Hastalık belirtisi olarak cadı süpürgesi belirtisi gösteren
ağaçlar küçük, kalitesiz ve pazar değeri olmayan meyveler vermişler ve
bu ağaçlardan ekonomik verim almak neredeyse imkânsız hale gelmiştir
(Mardi ve ark., 2011).
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Ölümcül sarılık hastalığı Hindistan cevizi (Cocos nucifera L.) ve 36
farklı palmiye türü ağaçlarda hızlı bir şekilde kurumalara neden olan
fitoplazma kaynaklı bir hastalıktır (Harrison & Jones 2004). 16SrIV
grubu fitoplazmaların neden olduğu bu hastalık küresel Hindistan cevizi
üretimini tehdit etmektedir.
Birçok farklı sebze türünde ve mısır bitkilerinde de fitoplazma kaynaklı
hastalıklar bulunmaktadır (Girsova ve ark., 2008). Dünyada sebzelerin
ve tek yıllık bitkilerin büyük çoğunluğunda fitoplazma enfeksiyonlarının
neden olduğu ekonomik kayıplara dair raporlar bulunmaktadır.
Türkiye’de içinde önemli kültür bitkilerinin de bulunduğu bazı bitkilerde saptanan bazı fitoplazma enfeksiyonları ve konukçuları Çizelge 3’te
gösterilmiştir.
Çizelge 3. Türkiye’de çeşitli bitkilerde saptanan fitoplazma enfeksiyonlarının
durumu*
Fitoplazma 16Sr
Grubu
16SrXII-A, 16SrI-B,
16SrV, 16SrIX
16SrVI-A
16SrVI-A

Konukçu Bitki

Kaynak

Bağ

Ertunc ve ark., 2015

Susam,
Menekşe, Biber ve Patlıcan

Sertkaya ve ark., 2007
Özdemir, 2017
Sertkaya ve ark., 2007;
Özdemir ve ark., 2009;
Çağlar ve ark., 2010;
Eroglu ve ark., 2010;
Çağlar ve ark., 2010;

16SrXII-A

Domates

16SrXII

Patates

16SrII
16SrXIV

Kurtbağrı
(Ligustrum ovalifolium L.)
Köpekdişi Ayrığı
(Cynodon dactylon L.)

Çağlar & Elbeaino, 2013
Çağlar ve Ark., 2013

16SrVI-A
16SrXII-A

Hıyar

Usta ve ark., 2017

16SrXII-A

Kadife Çiçeği
(Tagetes erecta L.)

Alp ve ark., 2016

Nar

Gazel ve ark., 2015

16SrI-B
16SrXII-A
16SrX
16SrX

Armut
Serçe ve ark., 2006
Elma
Canik & Ertunç, 2007
Mühliye
Özdemir & Çağırgan,
16SrII-D
(Corchorus olitorius L.)
2015
*Özellikle NCBI veritabanında kayıtlı olan raporlar eklenmiştir.
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Ekonomisinin önemli bir kısmı tarıma dayalı olan ülkeler için fitoplazmalar gibi yayılıcı karaktere sahip olan bitki patojenleri tehlike arzetmektedir. Küresel iklim değişikliği ile bitkilere hastalık taşıyan potansiyel vektör
böceklerin farklı coğrafyalara taşınabileceği de göz önüne alındığında, fitoplazmalar gibi biyolojisi az bilinen bitki patojenlerinin tarımsal üretime
vereceği zararları kestirmek zor olmaktadır.

6. FİTOPLAZMALAR İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Fitoplazma kaynaklı bitki hastalıklarının mücadelesinde temel prensip enfekteli bitkilerin iyileştirilmesinden ziyade, hastalığın yeni alanlara
bulaşmasının ve yayılmasının engellenmesine dayanmaktadır. Yani etkili karantina önlemleri ile fitoplazmaların ve vektörlerinin bitkisel üretim
materyali yoluyla yeni coğrafi alanlara yayılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Ancak kontroller sırasında fitoplazma ile enfekteli olan bitki
materyali bazen herhangi bir hastalık simptomu göstermeyebiliyor. Yani
bitki patojen ile enfekteli olmasına rağmen belirti görünemeyebilir. Bu da
fitoplazmaların tehlikeli olarak nitelendirilmesinde önemli bir faktör olarak sayılabilir. Fitoplazmalar ile enfekteli olan alanlarda vektör böceklerin
kontrolü, hastalığa konukçuluk edebilecek muhtemel yabancı otların kontrolü ve tarım yapılan alanların yakınlarında bu fitoplazmalara karşı duyarlı
olabilecek bitki türlerinin yetiştirilmesinden kaçınmak gibi mücadele şekilleri uygulanmaktadır (Lee ve ark., 2000; Weintraub & Bean-land 2006;
Alma ve ark., 2015).
Fitoplazmaları bitkiden bitkiye taşıyan vektör böcek türleri bilindiğinde
vektör ile mücadelede çeşitli yöntemler (kimyasal, biyoteknik, fiziksel mücadele vb.) mevcuttur. Genel olarak, vektör böcek türünün popülasyonu
izlenir ve yoğunluğu ekonomik zarar eşiğine gelmeden mücadele edilirse
başarı artar (Mori ve ark., 2008). Yani yapılan epidemiyolojik çalışmalar ile
fitoplazma-konukçu-vektör üçlüsü tanımlandığında fitoplazmaların kültür
bitkilerine verdikleri zararlar nispeten azaltılabilmektedir.

SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
İlk keşfedildikleri 1967 yılından bugüne kadar fitoplazmaları tanımlama, taksonomi oluşturma, çeşitli yöntemlerle teşhis etme, konukçu-vektör
ilişkilerini saptama, vektörlerin ve alternatif konukçuların belirlenmesi gibi
konularda birçok çalışma yapılmıştır. Gelişen moleküler araçlar sayesinde
bazı detaylar yeni yeni keşfedilmektedir. Ancak fitoplazmalar ile mücadele
konusunda aktif bir yöntemin olmayışı bu patojenleri tarımsal üretim açısından tehlikeli hale getirmektedir. Fitoplazmalar ile mücadele konusunda
yapılacak olan çalışmaların artması ve gelişen teknolojik araçların varlığıyla
mücadele olanaklarının daha da ilerleyeceği beklenmektedir. Gün geçtikçe
doğal olmaktan çıkan bir dünya ve insan müdahalesi sonucu küresel iklim

Bitki Çalışmaları / Bitki Koruma

161

koşullarındaki değişiklikler yüzünden patojenlerin de kendilerini geliştirebileceği göz önüne alındığında, mücadelenin daha da karmaşık bir hal
alacağı tahmin edilmektedir. Bu derleme ile fitoplazmalar hakkında hem
Türkçe kaynak oluşturulması amaçlanmış hem de bu patojenlerin tarımsal
üretime verdikleri zararların önemi vurgulanmıştır. Küresel sıcaklık artışı,
çevre kirliliği, toprak tuzlulaşması, tarım alanlarında ağır metallerden kaynaklanan sorunlar, kuraklık ve su stresi ile oluşturulan bir çevreye adapte
olmak zorunda kalan ve kültür bitkilerinin yukarıda bahsedilen stres ya da
streslerle başa çıkabilecek bir potansiyeli bulunsa bile, bu koşullar altında
yüksek enfeksiyon kapasitesine ve yayılma hızına sahip patojenlerin daha
agresif bir hal alacağı unutulmamalıdır. Dolayısı ile fitoplazma grubunda
yer alan organizmaların yukarıdaki stres koşullarında in vitro, in vivo ve de
novo test edilmesi bu patojenin potansiyel enfeksiyon ve yayılma gücünün
tespitinde önemli bir yer tutacaktır.
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GEOSENTETIK ÜRÜNLER VE FARKLI PEYZAJ
ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI
THE GEOSYNTHETIC PRODUCTS AND USE IN DIFFERENT
LANDSCAPE STUDIES
Emre ÇOMAKLI1 , Mustafa ÖZGERIŞ 2
ÖZET
Geosentetikler; inşaat mühendisliği projesi, yapısı veya sisteminin bir parçası
olarak zemin, kaya, toprak veya geoteknik mühendisliği ile ilgili herhangi bir malzeme ile birlikte kullanılan polimerik malzemelerden üretilen düzlemsel ürünlerdir ve son yıllarda kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır. Temel olarak ayırma, filtrasyon, drenaj, güçlendirme, sızdırmazlık, koruma ve erozyon kontrolü işlevlerini
yerine getiren geosentetikler, peyzaj mimarlığı alanında da kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada geosentetik ürünler hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş ve özellikle peyzaj mimarlığı mesleğinde kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler derlenmiştir.
Yapılan derleme sonucunda geosentetiklerin peyzaj mimarlığı mesleğinde
şev stabilizasyonu ve erozyon önleme çalışmalarında, çatı ve teras bahçelerinde,
gölet ve havuz gibi yapıların inşasında, istinat duvarlarının inşasında, yol ve sert
zeminlerde, su kenarları ve hassas alanlarda biyolojik onarım çalışmalarında,
eğimli arazilerde bitkilendirme çalışmalarında ve alan plastiğiyle oynamayı
gerektiren dolgu alanlarının inşasında kullanılabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geosentetik ürünler, peyzaj mimarlığı, erozyon, şev

ABSTRACT
Geosynthetics are the planary products that are made from polymeric materials
used with any kind of material related to geotechnical engineering or the floor,
rock and soil that are the parts of the civil engineering project, construction or the
system and the use of these materials has become much more common in recent
years. Geosynthetics that serve mainly the functions of segregation, filtration,
drainage, reinforcement, sealing, protection and erosion control can also be
used in the field of landscape architecture. In the current study, the studies that
were conducted to analyze geosynthetic products were examined and the related
information regarding specifically their usage area in the profession of landscape
architecture were gathered within the scope of this study.
1 Öğr. Gör., Atatürk Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, Erzurum.
e-posta: emrecomakli@atauni.edu.tr
2 Öğr. Gör., Atatürk Üniversitesi, Tortum Myo., Peyzaj ve Süs Bitkileri Prog.,
Tortum, Erzurum. e-posta: m.ozgeris@atauni.edu.tr
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Based on the results of the analysis, it was revealed that geosynthetics can be
used in the studies of slope stability and prevention from erosion in the profession
of landscape architecture, at roof and roof gardens, building construction of ponds
and pools, at retaining walls, road and firm soils, biological restoration studies at
edges of the water and sensitive areas, at sloping lands in planting studies and in
construction of fill areas that require working with plastic range.
Keywords: Geosynthetic products, landscape architecture, erosion, slope

GİRİŞ
Peyzaj mimarlığı çok çeşitli ve kapsamlı çalışma alanlarına sahip olan
bir meslek disiplinidir. Günümüzde her ne kadar tasarım kavramıyla anılsa
da aslında koruma, onarım, yenileme ve yönetim kavramlarıyla da iç içe
geçmiş bütüncül bir yapıdadır. Bu kavramlar peyzaj mimarlığı mesleği için
geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Günümüzde artan dünya nüfusu,
insanların ihtiyaçları ve dünya genelindeki tüketime dayalı ekonomik düzen, sanayi ve teknolojinin de hızla gelişmesine sebep olmaktadır. Özellikle
hızlı bir şekilde gerçekleşen nüfus artışı beraberinde insanoğlu için başta
yeni ikamet alanları ve konut ihtiyacı olmak üzere, daha fazla enerji, içilebilir su ve temel besin maddelerine olan talep ve arzın da artmasını sağlamaktadır. Söz gelimi insanların tarım ürünleri ve karayollarına olan ihtiyacı, ormanlık alanların tarımsal faaliyetler için kullanılmasına yada daha
genel bir ifade ile arazilerin yeteneklerinin haricinde kullanılmasına sebep
olmaktadır. Bunun yanında insan ihtiyaçları için baraj, göl, gölet, enerji santralleri, yol, köprü ve viyadük gibi yapıların inşası, kıyı alanlarının
doldurularak imara açılması yada beton yapılaşmanın artması dolayısıyla
toprağın alt katmanlarına infiltre olamayan yağmur sularının yüzey akışına
geçmesi doğrudan yada dolaylı olarak doğanın tahribatını sağlamaktadır.
Bütün bu doğa üzerindeki olumsuz insan etkisi, varlığını sürdürmek
için doğaya bağımlı olan insanoğlunun koruma ve onarım tedbirleri alma
yoluna itmiştir. Peyzaj mimarlığı mesleğinde de peyzaj koruma ve onarım
kavramları çerçevesinde doğaya verilen zararın en aza indirgenmesi, doğadaki zarar gören yapıların onarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
peyzajı oluşturan doğal ve kültürel elemanların korunması yada korunarak
kullanılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
Teknolojinin ilerlediği günümüzde en modern, pratik, ideal ve daha az
maliyetli çözüm önerisi arayışları daha farklı malzeme ve tekniklerin geliştirilmesini sağlamıştır ve geosentetik ürünler de bu süreç içerisinde ortaya
çıkmış olan ürünlerdir.
Geosentetik (Geosynthetics) ürünler, tabii yapı malzemelerinin (kil,
kum, çakıl, vb.) gördüğü işlevlerin yerini tutan sentetik ürünlerdir (Akın,
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2016). Geosentetikler peyzaj mimarlığında, klasik materyallerin aksine
karşılaşılan birçok soruna daha düşük maliyetli ve etkin bir çözüm sağlayabilmektedir ve tasarımcının hayal gücünü önemli derecede açabilmektedir
(Wheeler, 2017). Ayrıca geosentetik ürünlerinin yapımında ham maddelerden ziyade geri dönüştürülmüş hammaddelerin kullanılmasından elde edilen çevresel faydalar, doğal kaynakların korunmasının yanı sıra enerji tüketiminin azaltılmasını içermekte ve bu ürünler aynı zamanda daha temiz
ve daha verimli işlemler kullanılarak yapılmaktadır (Anonymus, 2017a).
Bu çalışmanın amacı geosentetik ürünlerin çeşitleri, işlevleri, genel kullanım alanları ve peyzaj mimarlığı mesleğinde kullanım alanlarını inceleyerek, peyzaj çalışmalarında kullanımı konusundaki bilgileri derlemektir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini geosentetik ürünler oluşturmaktadır. Çalışmada geosentetik ürünlerle ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenerek,
EN ISO 10318 (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) standartlarına göre
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Daha sonra bu ürünler hakkında yine
daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılarak, genel kullanım alanları,
fonksiyonları ve peyzaj çalışmalarında kullanım sahalarıyla ilgili bilgiler
derlenmiştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Geosentetik Ürünler
Geosentetik, geoteknik ve inşaat mühendisliği uygulamalarında zemin
ve/veya diğer malzemelerle ilişkili kullanılan, en az bir bileşeni doğal yada
sentetik bir polimerden üretilen tabaka, şerit veya üç boyutlu bir yapı içeren ürünleri tanımlayan jenerik bir terimdir (Flossand and Brau, 2004; Çomaklı, 2013).
Geosentetik (Geosynthetics) ürünler, gelişmiş ülkelerde 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaktadır ve son zamanlarda artan bir hızla yeni ürünlerin ve bunların kompozitlerinin üretilmesiyle gelişim göstermektedir.
Ülkemizde ise yaygın olarak 2000’li yıllardan itibaren kullanılmaktadır
(Akın, 2016).
Geosentetik ürünler; EN ISO 10318 (Uluslararası Standardizasyon
Örgütü) standartlarına göre geçirgen olan geotekstil ve pratik olarak
geçirimsiz olan geomembranlar olarak ikiye ayrılır. Bu sınıflandırmada
geçirimli geotekstil ürünler örgülü, örgüsüz ve düğümlü örgülü olarak
kategorize edilmektedir. Geçirimli geotekstil ürünlere geoızgara (geogrid),
geoağ (geonet), geohücre (geocell), geoşerit (geostrip), geohasır (geomat)
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ve geoboşluk (geospacer/ spacercore) örnek olarak verilebilir. Pratik
olarak geçirimsiz olan geomembranlar ise polimerik ve bitümlü olabilen
geçirimsiz ürünler olarak sınıflandırılır. Kil içeren geosentetik kil
kaplamalar da geçirimsiz ürünler arasında kabul görmektedir. Birden
fazla geosentetik ürün kullanılarak imal edilen ürünler ise geokompozitler
olarak adlandırılmaktadır (Flossand and Brau, 2004; Wasti, 2007; Çomaklı,
2013).
Çeşitli özelliklere sahip olan geosentetik ürünler; bu özellikler
temelinde birçok işlevi yerine getirmektedir. Bu işlevler bir çok uluslararası
organizasyon ve standartların kabul ettiği 7 temel başlık altında
açıklanmaktadır ve ayırma, filtrasyon, drenaj, güçlendirme, sızdırmazlık,
koruma ve yeni kullanım alanlarıyla kabul gören erozyon kontrolü işlevi
olarak sınıflandırılmaktadır (Güler, 2006; Laman vd., 2007; Kotan, 2008;
Umu ve Işıkdağ, 2015) (Şekil 1.).

Şekil 1. Geosentetik ürünlerin fonksiyonları (Aksoy, 1993; Yılmaz ve Eskişar,
2008; Umu ve Işıkdağ, 2015)

a- Sıvı/Gaz Engelleme (Fluid/Gas Barrier/Containment): Geosentetikler bir tutturma tabakasıyla birlikte kullanılarak tutulacak maddenin
emilmesi sağlanır ve su geçirmeyen bir tabaka elde edilir (Çomaklı, 2013).
b- Ayırma (Seperation): İnce daneli zemin ile kaba daneli zemin ara
yüzeyine yerleştirildiğinde ayırma fonksiyonu görür. Böylece, üst yapıdan
gelen dinamik veya statik yükten dolayı oluşacak malzeme karışımını
önlemiş olur (Öztekin, 1992; Yılmaz ve Eskişar, 2008).
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c- Filtrasyon (Filtration): Filtrasyon işlevi, geosentetik ürün aracılığıyla
sıvı hareketini ve aynı zamanda kullanılan geosentetik ürünün üst yüzeyinde
filtre edilecek malzemenin tutulmasını sağlamaktadır (Aksoy, 1993; Yılmaz
ve Eskişar, 2008).
d- Drenaj (Drainage): Geosentetiklerin boşluklu yapıları ve filtrasyon
özellikleri kendi düzleminde sıvı ve gaz geçişini kolaylaştırmaktadır (Aksoy, 1993; Çomaklı, 2013).
e- Güçlendirme (Reinforcement): Noktasal yüklerin eşit olarak geniş
bir alana yayılması ve oluşan gerilme kuvvetlerine direnerek, zemin kütlesini güçlendirmesidir (Öztekin, 1992; Yılmaz ve Eskişar, 2008; Çomaklı,
2013). Güçlendirme sayesinde yumuşak zeminlerde, önemli derecede agrega tasarrufu yapılarak yol yapımı gerçekleştirilebilmektedir (Akın, 2016).
f- Koruma (Protection): Geosentetik ürünler sistem yapısında oluşabilecek hasarlara karşı diğer geosentetik ürünleri koruma amaçlı kullanılmaktadır (Aksoy, 1993; Yılmaz ve Eskişar, 2008; Umu ve Işıkdağ, 2015;
Akın, 2016). Atık depolama sistemleri ve sıvı muhafaza sistemlerinde (su
göletleri, sulama havuzları gibi), geomembran delinmelerine karşı koruma
sağlamak için geotekstil kullanımı, koruma fonksiyonu için yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir.
g- Şev Stabilizasyonu/Erozyon Kontrolü (Slope Stabilation/ Erosion
Control): Geosentetiklerin rüzgar, yağmur, su akımı ve dalga gibi etkenlerle şev yüzeylerinde, oluşabilecek erozyonun önlenmesi amacıyla kullanılmasıdır (Wasti, 2007; Çomaklı, 2013). Ayrıca şevlerin ve dolguların
stabilitesini geliştirmek amacıyla geosentetik malzemeler kullanılarak güçlendirme yapılabilir (Duncan and Wright, 2005; Umu ve Işıkdağ, 2015).
Geosentetik ürünlerin kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır ve
genel olarak;
• İnşaata hız kazandırması,
• Yer kazanma imkanı vermesi,
• Her çeşit yapıya uygun zemini hazırlaması,
• Projenin uygulanmasını kolaylaştırması
• Daha az malzeme ihtiyacı doğurması
• İşgücü tasarrufu sağlaması,
• Daha az makinaya ihtiyacı duyulması,
• Düşük maliyet ve malzeme ve imalat kalite kontrolü sağlaması,
• Teknik üstünlüğünün olması,
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• Malzemede gelişim imkanı vermesi ve tedarik edilebilirliğinin
yüksek olması,
• ve çevresel duyarlılığının oldukça yüksek olması kullanım
avantajları olarak sıralanabilir (Akın, 2016).
Umu ve Işıkdağ (2015), American Society of Testing and Materials –
ASTM’ ye göre geosentetikleri inşaat mühendisliği projesi, yapısı veya sisteminin bir parçası olarak zemin, kaya, toprak veya geoteknik mühendisliği ile
ilgili herhangi bir malzeme ile birlikte kullanılan polimerik malzemelerden
üretilen düzlemsel ürün olarak tanımlamaktadır. Geosentetiklerin kullanım
alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir (Umu ve Işıkdağ, 2015):
• Karayolu inşaatlarında
• Demiryolu inşaatlarında
• Toprak dolgu barajı inşaatlarında
• Şev stabilitesine ihtiyaç duyulan yerlerde
• Erozyon kontrolünde
• Dayanma yapılarının inşaatında
• Dinamik yüklerin önemli olduğu inşaatlarda
• Hidrolik imalat uygulamalarında

Geosentetik Ürünlerin Peyzaj Çalışmalarında Kullanım Alanları
Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe kullanılan geosentetik malzemeler etkinlikleri ve çevre dostu olmalarıyla da peyzaj endüstrisinde de başarılı bir
şekilde kullanılabilmektedir (Anonymous, 2017b).
Geosentetik malzemelerin, peyzaj mimarisinde kullanımının yaygınlaşması iklim değişikliği konusunda güvenilir ve etkili tasarımlar üretmek için
çevresel bir temel oluşturmaktadır ve çevre dostu olmayan metodolojileri
geliştirme imkanı sağlamaktadır (Anonim, 2017a).
Tasarım uygulamalarında, peyzaj mimarları için birçok avantaj ve alternatif oluşturan geosentetik malzemeler, çevre koruma ve onarım çalışmalarında da kullanım imkanı sunmaktadır. Touze-Foltz et al. (2008)’ e göre
geosentetikler maden sahaları gibi çevresel zararları yüksek alanlarda bitki
ve çevresel korumayı sağlamak için kullanılabilmektedir (Koerner and Wilson-Fahmy, 1994; Daniel and Koerner, 1995, 2007; Rowe, 1998, 2005; Qian
et al., 2001; Bouazza et al., 2002; Koerner, 2005; Kavazanjian et al., 2006).
Geosentetiklerin peyzaj mimarlığında kullanım alanları genel olarak
peyzaj tasarım, koruma ve onarım çalışmaları olarak sıralanabilir. Detaylandırılacak olursa geosentetik ürünlerin peyzaj mimarlığında kullanım
alanları şu şekilde sıralanabilir:
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• Şev stabilizasyonu ve erozyon önleme çalışmaları: Geosentetikler
erozyon kontrolü çalışmalarında yüzey, zeminin yapısal stabilitesi,
yamaçlardaki toprağın korunması ve suyun serbest geçişini sağlarken bitki örtüsünün büyümesinin teşvik edilmesi gibi faydalar da
sağlamaktadır (Anonymous, 2017c) (Şekil 2.). Çomaklı (2013)’e
göre geosentetikler bitki örtüsünü koruyarak erozyon ve sediment
kontrolüne yardımcı olarak uzun vadeli istikrar sağlamada büyük rol
oynamaktadır. Bunun yanında bitki örtüsünün dik veya dengesiz yamaçlarda yağmur suyu akışı gibi aşındırıcı kuvvetlere karşı direncini
artırabilmektedir.

Şekil 2. Geosentetiklerin şev stabilizasyonunda kullanımı (Anonim, 2017a).

• Çatı, teras bahçesi ve dikey bahçe uygulamaları: Peyzaj mimarlığı
mesleğinde son eğilimler yeşil istinat duvarları, yeşil çatı bahçeleri ve
geosentetik takviyeli toprak duvarları içermektedir (Şekil 3.). Maliyet
etkinliği ve tasarım esnekliği sayesinde bu eğilimler, betonarme
duvarlar gibi daha geleneksel yapılara meydan okumaktadır
(Anonymous, 2017a). Geosentetikler çatı ve teras bahçeleri
gibi yapıların inşasında özellikle drenaj ve filtrasyon işlevlerini
etkili bir şekilde yerine getirmesi bakımından kullanılmaktadır.
Geosentetikler yeşil çatılar ve çatı bahçeleri üzerinde bir drenaj
tabakası sağlamaktadır (Anonymous, 2017d). Ayrıca sentetik
sistemler drenaj amacıyla kullanılan ezilmiş taş agregalarına kıyasla
çok hafif olduğundan yapılara artı yük getirmemesi bakımından da
önemlidir Anonymous, 2017e)
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Şekil 3. Geosentetiklerle imal edilmiş teras bahçesi (Anonim 2017b, Anonymous,
2018g).

• Gölet ve havuz gibi yapıların inşası: Geosentetikler gölet gibi yapıların inşasında gerçekleştirilen kazı çalışması ile oluşabilecek olan
metan v.s gibi gazların engellenmesinde büyük önem arzetmektedir
(Şekil 4.). Bunun yanında havuz ve gölet yapılarında suyun yalıtımını sağlayarak sızmaları engellemektedir. Özellikle yeraltı ve yüzey
sularının korunması konusunda önemli bir bariyer görevi görmektedir (Rowe, 1998).
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Şekil 4. Geosentetiklerle inşa edilmiş gölet (Anonim, 2017c).

• İstinat duvarlarının inşasında: Geosentetikler istinat duvarlarının
inşasında da etkin bir şekilde kullanılabilmektedir (Şekil 5.). Özellikle drenaj, filtrasyon gibi işlevleri sayesinde istinat duvarlarının tabanındaki suyun tahliye edilmesini ve bu sayede istinat duvarlarındaki çökme riskini azaltmaktadır. Öte yandan zemin güçlendirme
işlevi ile de duvar tabanındaki basıncın eşit dağılmasını sağlamakta
ve zemin çökmelerini engellemektedir (Anonymous 2017f).

Şekil 5. Geosentetiklerle inşa edilmiş istinat duvarı (Anonim, 2017d).
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• Yol ve sert zeminlerde: Geosentetikler yol ve sert zemin yapılarının
inşasında zemin güçlendirme işlevi ile ortaya çıkmaktadır (Şekil 6.).
Yol ve sert zemin yapılarında tabanda oluşacak basınca karşı, tabanı
güçlendirerek oyulma ve çökmelerin önüne geçmektedir. Ayrıca drenaj işlevi ile de zeminde birikecek suyun etkili bir şekilde tahliyesine imkan vermektedir. Bu yönüyle erişim yolları ve otopark alanları
için kullanıma uygundur.

Şekil 6. Yol inşaasında geosentetik kullanımı (Anonim, 2017e)

• Su kenarları ve hassas alanlarda biyolojik onarım çalışmalarında:
Geosentetikler dere yatağı gibi alanlarda yapılacak olan koruma ve
onarım çalışmalarında kullanılabilmektedir (Şekil 7.). Dere yataklarında akış halindeki su, yatak boyunca yan yüzeylerdeki toprağı
aşındırıp, taşımaktadır. Geosentetik malzemeler bu akışı engelleme
imkanı vermektedir. Ayrıca dik yamaçlarda heyelan ve erozyon önleme çalışmalarında da geosentetikler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.

Şekil 7. Su kenarlarında geosentetik kullanımı (Anonim, 2017f).
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• Eğimli arazilerde bitkilendirme çalışmalarında: Geosentetik malzemeler eğimli arazilerde arazi toprak yapısının bitkilendirmeye uygun hale getirilmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca eğimli arazilerde çimlendirme çalışmalarında da geosentetiklerin kullanımı gün
geçtikçe artmaktadır (Şekil 8.).

Şekil 8. Geosentetiklerle tesis edilmiş çim alan (Anonim, 2017g).

• Alan plastiğiyle oynamayı gerektiren dolgu alanlarının inşasında:
Geosentetikler dolgu yapılarında tabana uygulanacak olan basıncın
dengelenmesi ve dolgu yüzeylerinin güçlendirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu sayede dolgu maliyetlerinin düşmesine de büyük
katkı sağlamaktadır.
• Yabani ot önleme çalışmaları: Geosentetikler su, oksijen ve besin
maddelerinin geçişine izin verirken, yabani otların geçişine engeller
(Şekil 9.). Bu uygulamada toprağın üst yüzeyi kabuk parçaları, taş
kırıntıları veya çakıl tabakası ile kaplanmaktadır (Anonim, 2017h)
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Şekil 9. Yabani ot çıkışı engellemede geosentetik kullanımı (Anonim, 2017h).

• Kökleri koruma : Geosentetik ürünler, ağaç köklerini korumak için
yükleri yaymada için kullanılabilmektedir (Şekil 10.).

Şekil 10. Geosentetiklerle inşa edilmiş istinat duvarı (Anonim, 2017i).

• Yapıyı köklerden koruma: Korumanın tam tersi durumlarda, yani
ağaç köklerinin yollardan, duvarlardan, sığ temellerden, borulardan,
otlardan ve benzerlerinden uzak tutulması gereken durumlarda da
geosentetikler kullanılabilmektedir (Şekil 11.). Özellikle kanalizasyon şebekeleri ve duvarların köklerden korunması gereken durumlarda etkili bir şekilde kullanılabilmektedir (Anonymous, 2017c)
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Şekil 11. Yapıyı köklerden korumada geosentetikler (Anonim, 2017j).

• Çim yüzeylerin korunması: Geosentetikler aşınmaya eğilimli alanlarda takviye sağlayabilmektedir (Şekil 12.). Bu uygulamada geosentetik malzemeler direkt olarak çimlerin üzerine koyulur. Ayrıca
yontulmuş yamaçlarda ve çimlerin görünmez şekilde takviye edilmesi gereken diğer alanlarda da kullanılabilmektedir (Anonymous,
2017d).

Şekil 12. Geosentetiklerle inşa edilmiş istinat duvarı (Anonim, 2017k).
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SONUÇ
Ayırma, filtrasyon, drenaj, güçlendirme, sızdırmazlık, koruma ve erozyon kontrolü işlevlerini yerine getiren geosentetik ürünler, günümüzde
peyzaj mimarlığı meslek disiplininde birçok alanda modern bir malzeme
olarak kullanım imkanına sahiptir. Özellikle tesis sürecinin hızlı bir şekilde
olması ve sağladığı zaman ve işgücü tasarrufu, uzun vadede daha ekonomik olması, daha kaliteli bir imalat imkanı vermesi ve çevresel duyarlılığının yüksek olması geosentetik ürünlerin geleneksel materyallerin yerine
tercih edilebilirliğini arttırmaktadır.
Yapılan derleme çalışması sonucunda geosentetik ürünlerin peyzaj mimarlığı mesleğinde şev stabilizasyonu ve erozyon önleme çalışmalarında,
çatı ve teras bahçelerinde, gölet ve havuz gibi yapıların inşasında, istinat duvarlarının inşasında, yol ve sert zeminlerde, su kenarları ve hassas alanlarda
biyolojik onarım çalışmalarında, eğimli arazilerde bitkilendirme çalışmalarında, alan plastiğiyle oynamayı gerektiren dolgu alanlarının inşasında ve
yapıları bitkilerden koruma amaçlı kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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