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PREFACE 

The works shared by 

international academic 

multidisciplinary platforms, 

which are increasing day by day, 

are the inspiration for new ideas 

and collaborations for 

academicians by bringing 

together experts from different 

fields with a wide range of fields. 

In our book named “Academical 

Studies in Agricultural Sciences” 

we aim to look at agricultaral 

sciences from different windows 

of different issues of the field. 

The book is divided into six main 

themes: Plant Protection, 

Biosystem Engineering, Soil 

Sciences and Plant Nutrition, 

Fisheries and Agricultural 

Economics, and it has 6 different 

episodes. We would like to thank 

to the writers of our book and the 

referees who made valuable 

contributions to our academic 

book by their critics.  

 Hope to be a source of an 

inspiration for productive 

academic discussions, 

constructive criticism and new 

works… 

ÖN SÖZ 

Uluslararası akademik 

platformlarda akademik 

dünyanın değerlendirmesine 

sunulan ve ziraat bilimlerinin 

farklı alanlarından özenle seçilen 

çalışmaların biraraya getirilmesi 

ile oluşturulan “Ziraat 

Bilimlerinde Akademik 

Çalışmalar” adlı kitabımızda 

ziraat bilim alanına farklı 

konuların pencerelerinden 

bakmayı amaçlıyoruz. 

Bitki Koruma, Biyosistem 

Mühendisliği, Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme, Balıkçılık, Tarım 

Ekonomisi olmak üzere beş ana 

temaya ayrılan kitap, editöryel 

süreç ve hakem 

değerlendirmelerinden geçerek 

kabul alan 6 bölümden oluşuyor. 

Her bir bölümünün kendi 

sahasında yeni ufuklar açacağını 

umduğumuz kitabımızın 

yazarlarına ve eleştirileri ile 

değerli katkılarda bulunan 

hakemlerine teşekkürlerimizle 

kitabımızı akademik ilgiye 

sunuyoruz.  

Üretken akademik tartışmalara, 

yapıcı eleştirilere ve yeni eserlere 

esin kaynağı olabilmek 

dileğiyle… 

Assist. Prof. Dr. Funda IRMAK YILMAZ 
Ordu University-Faculty of Agriculture 

EDITOR 
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TARIM AÇISINDAN ENTOMOPATOJEN NEMATOD 

(NEMATODA)’LARIN ÖNEMİ 

İlker Kepenekci 

 

Giriş 

Nematodlar, Eumetazoa alt aleminden Pseudocoelemata (yalancı vücut 

boşluğu olan hayvanlar) altkümesinde yer alan yuvarlak solucanlardır. 

Bunlar, birçok habitatta yoğunluk açısından ilk sırada yer alır. Nematodlar 

pek çok yerde, bitki ve hayvanlar üzerinde parazit, toprakta ve 

mikroorganizmalar üzerinde serbest, olarak yaşayan türleri vardır. Bununla 

beraber bütün nematodlar zararlı değildir. Faydalı türleri de yaygın olarak 

bulunmaktadır ve bunlar ekosistem açısından önemlidir. 

Zararlılara karşı kimyasal mücadele kapsamında tarım ilaçlarının 

(pestisitlerin) yaygın olarak kullanılması, canlılar arasında var olan doğal 

dengenin bozulmasına, zamanla zararlı organizmaların dayanıklılık 

kazanmasına ve ürünlerde ilaç kalıntısına neden olmaktadır. Böylece uzun 

vadede çözümü zor ve maliyetli yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Son yıllarda kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek yeni yöntemler 

üzerinde durulmakta ve entegre mücadele çalışmaları (IPM) içinde ve 

özellikle organik tarım uygulamalarında biyolojik mücadele önemli bir yer 

tutmaktadır. Biyolojik mücadele etmenleri içinde, Steinernematidae ve 

Heterorhabditidae familyalarına ait nematodlar özellikle toprak içinde 

yaşayan zorunlu böcek gruplarının patojenidir ve bu nedenle 

“Entomopatojen Nematod”lar (EPN) olarak adlandırılır. Biyolojik 

mücadele uygulamalarında EPN'ler son yıllarda giderek önem 

kazanmaktadır. EPN'ler tarım alanlarında ekonomik öneme sahip çok 

sayıdaki zararlıyı kontrol altında tutabilme yeteneğindedir. 

Böceklerle ilişkisi olan nematod türlerinin sayısı oldukça fazladır. 

Böceklerle ilişki içinde bulunan 3 000’in üzerinde entomofilik (böcekçil) 

nematod türü olduğu bilinmektedir (Koppenhöfer 2000; Giblin-Davis vd. 

2003). Bu ilişki forezisten parazitizme kadar değişik şekillerde olabilir. 

Dünya’da, EPN’lerden Steinernema cinsine ait 64, Neosteinernema 

cinsine ait 1, Heterorhabditis cinsine ait 21 olmak üzere toplam 86 EPN 

türü tespit edilmiştir (Kepenekci, 2014). 

                                                           
 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tokat, Türkiye E-mail: 

kepenekci@gmail.com 
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Türkiye’de EPN’ler ile ilgili çalışmalara son yıllarda başlanmıştır. 

Türkiye’de, Özer vd. (1995) tarafından Rize’den alınan toprak 

örneklerinde S. feltiae, Kepenekci vd. (1999) tarafından Ekecik (Aksaray) 

kışlağından toplanan Kımıl (Aelia rostrata Boh.) popülasyonunda H. 

bacteriophora tespit edilmiştir. Hazır vd. (2003b) 1999-2001 yılları 

arasında tüm Türkiye’yi kapsayan bir araştırma yapmış ve bu çalışmada S. 

feltiae, S. afine, S. anatoliense (yeni tür) ve H. bacteriophora türlerini izole 

etmişlerdir. Kepenekci (2002)'nin Akdeniz bölgesinde yürüttüğü 

çalışmada, 15 ayrı alandan 52 adet toprak örneği alınmış ve tespit edilen 

türlerden S. carpocapsae Türkiye faunası için yeni kayıt niteliğinde olduğu 

bildirilmiştir. 

Daha sonra yapılan çalışmalarda bazı EPN türlerinin Türkiye için yeni 

kayıt niteliğinde olduğu bildirilmektedir. Canhilal vd.  (2014), Adana ve 

Kahramanmaraş ilerinde farklı habitatlarda (ormanlık alan, çayır-mera, 

tarla bitkileri üretim alanı, sebze üretim alanı ve bağ-bahçe) EPN tespiti ve 

yaygınlıkları belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda H. indica ve S. litorale 

Türkiye nematod faunası için yeni kayıt niteliğinde olduğu 

bildirilmektedir. Gokce vd. (2013) tarafından Türkiye'nin Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde 2009-2012 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları 

kapsamında Türkiye için ilk kayıt niteliğinde olan. S. kraussei ortaya 

konmuştur. 

Türkiye’de tespit edilen EPN'lerin yine Türkiye’de kültür bitkilerinde 

önemli ürün kayıplarına neden olabilen zararlılar üzerindeki etkinlikleri 

Kepenekci (2014) tarafından liste olarak verilmiştir.  

Entomopatojen Nematodların Genel Özellikleri 

Rhabditida takımı içinde yer alan EPN'ler (Şekil 1-3) Steinernematidae 

ve Heterorhabditidae familyalarına ait olup, toprak içinde yaşayan zorunlu 

böcek patojenidirler. Diğer nematod grupları (Mermithida, Spirurida, 

Diplogasterida, Aphelenchida ve Tylenchida takımlarına ait parazit veya 

predatör nematodlar)'nın kitle halinde üretimleri çok zor veya mümkün 

değildir. EPN’lerin biyolojik mücadelede kullanılmasının en büyük 

avantajı kitle üretimi yapılabilmesi ve biyopreparat haline 

getirilebilmeleridir. 

EPN'ler, Enterobacteriaceae familyasına ait Xenorhabdus (Steinernema 

cinsi nematodlar) ve Photorhabdus (Heterorhabditis cinsi nematodlar) 

cinsi bakterilerle simbiyotik ilişki içindedirler. Bu bakteriler 3. larva 

dönemindeki [enfektif larva, EL (IJ)] (Şekil 1) nematodların barsakları 

içinde yer alan özel bir kesede (Steinernema cinsinde kese bulunur) veya 
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barsağa dağılmış (Heterorhabditis cinsinde kese bulunmaz ve bakterilerin 

büyük bir çoğunluğu barsağın 1/3’lük kısmında dağılmış olarak bulunur) 

bir şekilde bulunurlar. EPN'ler taşıdıkları bu bakteriler sayesinde 

konukçularını 48 saat içinde septisemi yoluyla öldürme yeteneğine sahiptir 

(Şekil 2, 3). 

Steinernematidler ve Heterorhabditler genelde benzer bir yaşam 

çemberine sahiptir. EPN’lerde yumurta, dört farklı morfolojik larval 

dönem ve ergin dönem olmak üzere toplam altı dönem vardır. En önemli 

larval dönem bu grubun başarısını sağlayan 3. larva dönemidir (EL) (Şekil 

1). Toprakta bulunan ve konukçuyu arayıp bulan dönem bu larva 

dönemidir. Bu dönem, uygun şartlar altında bir yıl ya da daha fazla toprakta 

canlılığını sürdürebilmektedir (Koppenhöfer 2000). EL’ler uygun bir 

konukçu bulunca konukçunun doğal açıklıkları [ağız, anüs, solunum 

delikleri (stigmalar), kıl dipleri vd.]'ndan ya da kütikülün ince 

kısımlarından (sadece Heterorhabditis cinsine bağlı EPN’ler) giriş yaparak 

(Şekil 2) konukçunun hemosölüne geçerler. Konukçuya giren EL’ler 

gömlek değiştirir ve taşıdıkları simbiyotik bakteriyi konukçu hemosölü 

içerisine salar. Böcek dokusunu parçalayarak üreyen bakteriler 

konukçunun 48 saat içinde ölmesini sağlar (Şekil 2, 3). Bazı nematod 

türlerinde bu süre daha kısa olup ayrıca enfekte ettikleri kunukçu 

grubuna/türüne göre de değişiklik gösterebilir.  
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Şekil 1. Üst sol: Entomopatojen nematodlara ait enfektif larva (IJ) dönemlerinin 

mikroskop altındaki çizimleri; Heterorhabditis (a-c), Steinernema (d-f); özofagus bölgesi 

(b, e), kuyruk bölgesi (c, d) ve genel görünüş (a, f); boşaltım deliği (BD), labial diş (LD) ve 

sinir halkası (SH). Üst sağ: Entomopatojen nematodlara ait dişilerin mikroskop altındaki 

çizimleri; Steinernema carpocapsae (a-d); dişi (a-d); baş ve özofagus bölgesi (b), kuyruk 

bölgesi (c, d), genel görünüş (a), vulva bölgesi (e). Alt: Entomopatojen nematodlara ait 

erkeklerin mikroskop altındaki çizimleri; Heterorhabditis (a-c), Steinernema (d-f); 

özofagus bölgesi (c, d), kuyruk bölgesi (b, e) ve genel görünüş (a, f); boşaltım deliği (BD), 

sinir halkası (SH), spicul (Spic.), gubernaculum (Gub.) ve bursa (bur.) (Çizimler İ. 

KEPENEKCİ) 

EPN'ler oda sıcaklığında 5-14 gün içinde yaşam çemberini tamamlar 

(bu süre Steinernema cinsinde 5-7, Heterorhabditis cinsinde ise 12-14 

gündür). Konukçunun büyüklüğüne göre konukçu içinde 1-3 dönem geçirir 

(Şekil 2). Generasyon sayısı ve oluşacak yeni nesil nematod sayısı 

bulundukları konukçuya ve ortamın sıcaklık derecesine bağlıdır. Enfekte 

ettikleri konukçuda besinin tükenmeye başlaması üzerine EL’ler incelmiş 

konukçu kütikülasını parçalayarak dışarı çıkar ve yeni konukçu aramaya 

başlar. Bu beslenmeyen dönemdeki EL’ler toprak içinde uygun bir 

konukçu buluncaya kadar aylarca (bazen bir yıldan daha fazla) canlılığını 

sürdürebilir (Burnell & Stock 2000).  

Heterorhabditis cinsi EPN’lerin neden olduğu böcek ölümlerinde 

Photorhabdus cinsi bakterilerinin ürettiği pigmentler nedeniyle kadavra 

(ölen böceğin vücudu) rengi kırmızı veya kızıl-kahve rengine; Steinernema 

cinsine bağlı EPN'lerde ise kadavranın rengi kahverengi ve sarının 

tonlarında olabilir (Şekil 3). Steinernema cinsine bağlı EPN’ler ile 
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enfekteli olan böcekler nematod gelişimi sırasında yumuşak ve gevşek 

görünmektedir. Fakat Heterorhabditis cinsinde kadavralar daha sıkı bir 

görüntüye sahiptirler. EPN’lerle enfekte olan kadavralar çürümez ve kötü 

bir koku yaymazlar. Kadavranın vücut içeriği zamanla azalmasına rağmen 

asla akışkan bir hale gelip bütünlüğünü kaybetmez ancak Heterorhabditis 

ile enfekte olan kadavraların içeriği ise sakızımsı bir hal alır (Koppenhöfer 

2007). EPN'ler böceklerin tüm dönemlerine etkili olabildiği gibi en fazla 

etkiyi larva dönemi üzerinde yapmaktadır. 

 

 

Şekil 2. Sol: Konukçuya Entomopatojen nematodun saldırısı. Sağ: Konukçu içinde 

Entomopatojen nematodlar 

 

EPN’lere karşı hassas böcek sayısı sınırsız denecek kadar fazladır. 

Çeşitli araştırmacılar tarafından bu nematodların biyolojik aktiviteleri 

laboratuvar ve doğa (yarı tarla/bahçe ve tarla/bahçe) denemeleri yapılarak 

belirlenmiş ve bir liste hazırlanmıştır. Bu listeye göre etkinliği en yüksek 

olan türün Steinernema carpocapsae olduğu bildirilmektedir. Bu nematod 

11 böcek takımına bağlı 75 familyaya ait 250’ye yakın böcek türünü etkili 

bir şekilde enfekte etmektedir. Bu sayı yapılan yeni çalışmalara paralel 

olarak hızlı şekilde artmaktadır (Wouts 1991).  
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EPN'ler içinde en yaygın tür olan Heterorhabditis bacteriophora, 

Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Avrupa’da geniş bir yayılış alanı 

göstermektedir. Dünyanın değişik ülkelerinde çok sayıda böcek türünde ve 

özellikle kıyı bölgelerdeki topraklarda tespit edildiğine dair kayıtlar 

mevcuttur.  

Bazı EPN türleri oldukça geniş bir konukçu dağılımına sahipken, bazı 

türler sadece tek bir böcek takımını enfekte edebilmektedir. Örneğin, S. 

scarabei sadece Scarabaeidae familyasına ait türlerin larvalarını enfekte 

edebilmektedir (Koppenhöfer and Fuzy 2003a, b). Bu durum yapılacak 

biyolojik mücadele çalışmalarının en önemli unsuru olan, sadece hedef 

konukçuya karşı kullanım açısından son derece önemlidir. 

 

 

Şekil 3. Entomopatojen nematod tarafından ölen konukçu [kestane kurdu, Curculio elephas 

(Coleoptera: Curculionidae) larvası] (kadavra)’daki renk değişimi. Heterorhabditis 

bacteriophora Tur-H1 ırkı (alt sol), Heterorhabditis bacteriophora Tur-H2 ırkı (alt sağ), 

Steinernema carpocapsae Anamur ırkı (üst sağ) ve sağlıklı (üst sol) (Fotoğraflar İ. 

KEPENEKCİ) 
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Doğada, EPN'ler belirli zamanlarda zararlılar ile bulaşık topraklarda bol 

miktarda serbest yaşayan enfektif larva (EL) döneminde bulunurlar. S. 

bibionis ve S. rara dışındaki steinernematidler 3. dönem larva olarak 

bulunurlar. Heterorhabditidler 2. larva döneminde enfektiftir. EPN’ler 

topraktan tuzak bir konukçu ile elde edilebildiği gibi standart nematod 

ekstraksiyon yöntemleri ile de elde edilebilir. Standart yöntemlerle topraktan 

elde edilen EPN'lere ait IJ’ler örneklerdeki diğer nematodlardan özel 

hareketleri, silindirik vücutları, kapalı stomaları, keskin kuyrukları (Şekil 1), 

2. dönem heterorhabditid larvalarının kütukulaları üzerindeki boyuna 

çizgileri ve 2. dönem steinernematid larvalarının lateralinde bulunan 

çizgileri ile ayırt edilebilir. Hareket etmeyen canlı örneklerde nematodun 

kuyruk bölümü bir tarafa eğik bir pozisyondadır. Enfektif steinernematid 

larvaları boşaltıcı kanallara açılan büyük bezlere sahiptir ve bu bezler 

özofagus tabanındaki bölgeyi arkaya doğru iter. 3. dönem heterorhabditid 

larvalarının (Şekil 1) ağız bölgesinde sertleşmiş özel labial diş mevcuttur. 

Dişilerde dudak bölgesi geri çekilerek her biri bir papilladan oluşan 6 dudağa 

sahiptir (Şekil 1). Heterorhabditid dişilerinde labial papilla kapak şeklini 

almış ve besin toplama görevindedir. S. rara dışındaki steinernematid 

dişilerinin dudak tabanında 4 sefalik papilla vardır. Amfidler çapraz 

yerleşmiştir. Ağız boşluğu uzun olduğu kadar geniştir ve dar özofagusla 

sonlanır. Çift ovarilidir. Rektum ve anüs aralıklı ve belirgindir (Şekil 1). 

Steinernematid erkekleri (Şekil 1) küçük ve cinsel özellikleri dışında bütün 

özellikleri açısından dişiye benzer. Testis tektir ve reflekslidir, spicul ağır ve 

çifttir; gubernaculum mevcut ve belirgindir. Birkaç çift genital papilla 

kaudal bölgede yer alır ve bursa yoktur. Heterorhabditid erkekleri (Şekil 1) 

enfektif larvalardan gelişen generasyon da yoktur; sadece 2. generasyon 

oluşunca bulunur. Genital papilla yoktur ve bursa mevcuttur. 

Farklı gruplara ait nematodların genel anlamda fizyolojileri birbirine 

benzemektedir. Nematodların özelleşmiş bir solunum ve dolaşım 

sistemleri yoktur. Bulundukları ortama ve beslenme şekillerine göre bazı 

farklılıklar olmakla birlikte genel olarak aynı yapıdadırlar. 

Patojenisite 

EPN'ler sindirim sistemlerinde bulunan bakterilerle mutualistik bir 

ilişki içinde yaşarlar. Bu bakteriler gram (–) tipte olup Xenorhabdus ve 

Photorhabdus cinslerine bağlı türlerdir. EPN'ler toprak içinde kendilerine 

uygun bir konukçu böcek bulamadığı zamanlar EL'ler olarak canlılıklarını 

6-10 ay sürdürebilirler. Bazı türlerde bu süre daha uzundur. EPN'ler 

konukçularını baş bölgesinde bulunan ve çok gelişmiş papilla adı verilen 

duyu organlarıyla çok kısa bir sürede algılar ve hedef konukçu böceğe 
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doğru yönelir. Böcekle temas ettiklerinde böceğin doğal açıklıklarından 

veya kütikülanın ince yerlerinden böcek vücuduna girerler (Şekil 2). Böcek 

vücudu içinde, girer girmez bir deri değiştirerek ergin öncesi döneme geçer 

(4. larva dönemi) ve aynı zamanda da mutualistik bakterileri ağız ve anüs 

yoluyla böcek vücut sıvısına (hemolenf) bırakırlar. Hemolenf bakterilerin 

çoğalması için ideal bir ortam olduğundan bakteriler hızla çoğalır ve 

konukçuda toksik etki (kan zehirlenmesi, septisemi) oluşturarak ölümüne 

sebep olur (Şekil 2, 3).  

EPN'ler böceğe temasından, o böceğin ölümüne kadar geçen süre 16-

48 saattir. Bir böceğin ölmesi için 2 adet EPN yeterlidir. Daha sonra 

EPN'ler kadavra vücudu içinde ergin olup çoğalırlar. İkinci generasyonun 

sonunda yeni oluşan IJ’ler kadavrayı terk edip toprak veya bulunduğu 

ortamda yeni konukçular aramaya başlar. EPN'ler böceklerin tüm 

dönemlerine etkili olabildiği gibi en hızlı etkiyi larva dönemi üzerinde 

yapmaktadır. 

Konukçuyu Bulma ve Penetrasyon 

İlk araştırmacılar EPN'lerin bir böceğin içine giremeyeceğini düşünmüş 

ve yiyecekle birlikte tesadüfen yenildiklerine inanmışlardır. EL’ler aktif 

olarak ortamın sıcaklığı, ortamdaki CO2 farkı ve konukçunun dışkıları ile 

konukçuya yönelmektedir. EPN'ler böceklerin değişik dönemlerine ait 

bireylerin yakınında farklı tarzda toplanma gösterir. Sandner (1986), 

EPN’lerin 40 cm’lik bir sütun boyunca yedi gün hareket ederek Galleria 

larvalarını enfekte ettiğini bildirmiştir.  

Heterorhabditid’lerin EL’leri 3. dönemlerinde sertleşmiş bir dorsal 

labial dişe sahiptir ve bir dereceye kadar konukçu kütikülasından giriş 

yapabilir. Bunun için EL kütikülayı birkaç saat kadar araştırır ve 

kütikülanın genellikle çatlak, katlantılı, bacak eklemlerinden ve 

esneyebilen bölgelerinden girmeye çalışır (Şekil 2). Uygun bir yerde 

EL’ler hareketsiz kalır ve labial dişi kullanarak kütikülayı çizer ve 

çatlatıncaya kadar aşındırır. Konukçuya giren EL dakikada 20-100 µm 

ilerleyebilir. Genellikle aynı yaradan birden fazla EL girer. Scarabaeid 

larvaları IJ’leri ön bacaklarıyla ağız bölgelerinden iterek ve anüsten giren 

nematodları dışarı atacak ölçüde barsaklarını boşaltarak korunmaya çalışır. 

Steinernematid’lerin patojenik özellikleri hakkında önemli derecede 

karışıklıklar vardır. Bu nematodlar canlı konukçularının daimi parazitleri 

olarak düşünülmüştür. Fakat bazı araştırmacılar ölü konukçularda da 

geliştiğini bildirmiştir. Her türün EL’lerinin barsaklarında ortak yaşayan 

patojenik bir bakterinin olduğunun keşfedilmesiyle tüm türlerin 
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konukçularını aynı şekilde enfekte ederek öldürdüğü ortaya çıkmıştır. 

Vücudunda bir ile üç bakteri hücresi içeren tek bir EPN Galleria 

mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) (petek güvesi, bal mumu güvesi) 

larvasının hemosölüne verildiğinde 48 saat içinde konukçusunun ölümüne 

sebep olabilir. Nematodun konukçusunu öldürebilmesi için bakteriyi 

barsağında taşıması şart değildir. Bakteri nematodun üzerine verilirse veya 

enjekte edilse de konukçusunu aynı şekilde etkili bir biçimde 

öldürmektedir. Konukçu böceğe bakterinin doğrudan verilmesi halinde 

vücut boşluğuna ulaşabileceği bir yol olan sindirim sisteminde küçük 

yaralar var ise bakteri etkisini gösterir. Bakteri konukçu dokularını 

nematodlar için besin hazırlamak amacıyla yaralar ve parçalar. Bakterinin 

yokluğunda nematod yaklaşık 4 gün sonra ölür.  

Nematodların Farklı Konukçulara Karşı Biyolojik Aktivitesi.- 

EPN'lerin zararlı böceklere karşı biyolojik aktiviteleri laboratuvar ve arazi 

çalışmaları ile değerlendirilerek ortaya konulmaya çalışılmaktadır. EPN 

türlerinin aktivitesi böcek türlerine ve çevresel faktörlere (sıcaklık, nem, 

toprak gibi) göre değişebilmektedir. 

Toprakta S. glaseri diğer EPN’lerden daha aktif ve daha geniş bir alana 

yayılma özelliğindedir. Böcekler toprağa uygun olmayan çevre 

şartlarından korunmak için [kışlamak (hibernasyon) ve yazlamak 

(estivasyon)], diyapoz veya pupa olmak için girdiklerinde, toprağa EPN 

uygulanırsa veya toprakta EPN varsa zararlı popülasyonu büyük ölçüde 

düşmektedir. Curculionidae familyasına bağlı böcekler daha fazla hareket 

ederek EPN’lerle karşılaşmaktan kaçmaktadır. Bu grup böcekler çok 

hassas oldukları için EPN’lerin biyolojik mücadelede kullanılmasında 

mükemmel bir potansiyel teşkil eder. Buna güzel bir örnek olarak 

çileklerde zararlı olan Otiorrhynchus sulcatus (Fabr.) (Coleoptera: 

Curculionidae)’a karşı S. glaseri, S. feltiae ve Heterorhabditis türlerinin 

hepsi son derece etkili olup yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprağın daha 

derinindeki böcek larvalarına karşı S. glaseri’nin daha etkili olduğu 

bilinmektedir. Bitkilerin üst aksamı ile beslenen böcek gruplarına 

(özellikle yapraklarla beslenen lepidopter larvaları) karşı EPN'ler nemli 

günlerde uygulanmalı veya özellikle yaz aylarında ıslatıcı ajanlar (anti-

evaporantlar) eklenmelidir. Bu şekilde uygulamaların etkisi arttırılabilir. 

Toprak uygulamalarındaki başarıyı yeşil aksam uygulamalarında 

yakalamak oldukça zordur. 

Bir böceğin hayat dönemlerinde bütün dönemler EPN’lere karşı aynı 

derecede hassas değildir. Spodoptera exigua (Hübner) (çizgili yaprak 

kurdu) (Lepidoptera: Noctuidae)’a karşı S. feltiae uygulamalarında 
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zararlının farklı dönemlerinde EPN’nin etkisinin farklı olduğu ortaya 

konmuştur. Zararlının prepupa dönemi hassas olmasına rağmen, pupa 

dönemi pek duyarlı değildir. Pupaların EPN’lerden etkilenmemesinin 

sebebi, pupa kozalarının mekanik engel teşkil eden geçirgen olmayan bir 

ipek tabakasının bulunması ile açıklanabilir. Bu durum bazı böcek grupları 

için geçerli olmayabilir. G. mellonella ve Heliotdis virescens (Fabricius) 

(tütün kapsül kurdu) (Lepidoptera: Noctuidae)’in pupaları delikli 

olduğundan EPN için engel teşkil etmez.  

Meyve sinekleri (Tephritidae) ve ev sinekleri (Muscidae) EPN’lere 

karşı hassastır. Fakat meyve sinekleri ile yapılan çalışmalarda henüz tatmin 

edici sonuçlar elde edilememiştir. 

Sosyal böceklerden balarıları, yaban arıları ve termitler nemli filtre 

kâğıdında (in vitro, laboratuvar petri çalışmalarında) EPN’lere hassastır. 

Bu grup böcekler uygun bir ortamda EPN ile karşılaştığında ölmektedir. 

Glyptotermes, Reticuletermes, Zootermopsis, Vespula ve Apis türleri ile 

araştırmalar yürütülmüştür. Sosyal böcekler yuvalarından ölü bireyleri 

uzaklaştırdığından, EPN’lerin söz konusu böcek gruplarına ait yuvalarda 

üremesi engellenir. Sosyal böceklerin bu özelliklerinden dolayı EPN'ler 

arıların bulunduğu böcek barınaklarında güvenle kullanılabilir. Bu durum 

karıncalar ve termitler için de geçerlidir. 

Normal olarak EPN'ler hedef konukçularının doğal parazitlerini (hedef 

alınmayan organizmaları) etkilememektedir. Ancak, dolaylı olarak 

parazitin konukçusunu öldürerek etkili olabilmektedir.  

Aedes aegypti (sarı humma sivrisinegi), Culex pipiens (ev sivrisineği), 

Ctenocephalidis felis (Kedi biti), Xenopsylla cheopsis (Sıçan biti), 

Sminthurus viridis (lucerne piresi), Porcellio spp. ve Oxydus gracilis 

(bahçe kırkayağı) gibi çok sayıda küçük arthropod EPN’lere karşı 

hassastır. Nematodlarla karşılaştıktan 24-36 saat içinde ölürler.  

EPN'ler salyangozlara karşı da etkilidir. Yapılan bir çalışmada EPN'ler 

bir salyangoz olan Oncomelania hupensis (Mollusca: Pomatiopsidae)’e 

karşı toprak yüzeyine uygulanmış ve etkili sonuçlar alınmıştır. Çin'de 

yapılan laboratuvar çalışmaları O. hupensis’e karşı S. glaseri, S. feltiae, S. 

bibionis ve H. heliothidis’in etkili olabileceğini göstermiştir. S. glaseri ile 

yapılan çalışmada, salyangoz içeren toprak yüzeyine 300, 200 ve 100 EL 

cm-2 uygulama yapıldığında, ölüm oranı sırasıyla %97.5, 92.0 ve 47.0 

bulunmuştur. Çevreye karşı güvenli kullanımı ve EPN’nin üretim kolaylığı 

nedeniyle O. hupensis’e karşı potansiyel bir biyolojik mücadele etmeni 

olabileceği bildirilmektedir (Li vd. 1986). 
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Davranış Ekolojisi 

Son yıllarda EPN'lerin davranış ve ekolojileri ile ilgili yapılan 

çalışmaların çoğu, arazi uygulamalarında hedef konukçuya karşı 

etkinliğini arttırmak (zararılarla mücadeleye dönük çalışmalar için) 

amacıyla yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları sonucu tek bir EPN türünün 

yüzlerce böcek türünü enfekte edebildiği ortaya konmuştur. Poinar 

(1990)’ın S. carpocapsae ile yaptığı laboratuvar çalışmaları bunu 

göstermektedir. Bununla birlikte laboratuvar çalışmaları sonucu etkili 

bulunan böceklere karşı yapılan arazi çalışmaları istenilen sonucu 

vermemiş ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Beklenilen başarıyı gösteremeyen 

arazi uygulama sonuçları, ekoloji ve nematod davranışları ile 

ilişkilendirilmiştir (Georgis & Gaugler 1991; Gaugler vd. 1997). Buda 

biyolojik mücadelenin başarısını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 

EPN'lerin davranışlarının önemini göstermektedir. Bu bağlamda, nematod 

davranışlarını iki aşamalı incelemek gerekir, diğer bir deyişle, uygulama 

esnasında alana serbest olarak bırakılan EPN'lerin genel davranışları ve 

uygulama sonrası EPN'lerin davranış ekolojilerinin daha spesifik yönlerini 

ele almak gerekir.  

EPN'lerin davranışları başlıca dört kategoride toplanabilir: EL’lerin 

dağılımı ve topraktaki yeri; konukçu arama davranışları; konukçu dağılımı 

ve ayrımı; patojenisite seviyesi (enfeksiyon dinamikleri). Bu davranış 

kategorilerinin birbirleriyle ilişki içinde olduğu unutulmamalıdır. 

Yapılan araştırmaların çoğu EL’ler üzerinde yoğunlaşmıştır. Çünkü 

EPN'lerin bu dönemi zararlılarla mücadelede (biyolojik mücadele) 

kullanılmaktadır. EL’ler, temel konukçu arama ekolojisi çalışmaları için 

ideal bir konudur. EPN'ler için EL serbest yaşayan tek dönemdir. Bu 

dönemdeki nematodlar, potansiyel bir konukçuyu enfekte edip etmemek 

gibi hayati bir kararla karşı karşıya gelir. EL’ler konukçunun dışında 

beslenmez, çiftleşmez veya gelişim göstermez. EL karar verip konukçuyu 

enfekte ettiği zaman gelişmeye kaldığı yerden devam eder, bu süreçte 

mevcut konukçunun uygun olmadığını anlasa dahi, enfekte ettiği 

konukçudan çıkıp başka bir konukçuyu bulma şansı yoktur. EL tarafından 

bu bir kerelik verilen kararın gelecekteki sonuçlar üzerine verilen diğer 

tüm kararlardan daha fazla etkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı bu karar 

son derece önemlidir. Bu karar kolay kontrol edilemez, verilen karar 

konukçuyu bulan bireyin ve sonraki nesillerin geleceği için doğal ortam 

kalitesini her bakımdan etkiler. Bu verilen ilk karar, daha sonra verilecek 

kararlara göre önemli olup geriye dönüş bulunmamaktadır. Bu sebepten, 

EL’lerin konukçularını bulması ve buldukları konukçunun iyi olup 
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olmadığını anlaması için iyi gelişmiş yeteneklere sahip olması 

gerekmektedir. EPN'lerin davranışlarının anlaşılmasında ilk olarak, EL 

açısından enfeksiyon sürecinin tam anlamıyla ortaya konması gerekir.  

Entomopatojenik nematolojinin karşı karşıya geldiği genel bir zorluk, 

taksonomik olarak tanımlanan çok sayıda türün ve bu türlere ait ırkların 

gün geçtikçe artması ve ekolojik çalışmaların bu hıza yetişememesidir. 

Yapılan çalışmalarda elde edilen çoğu bilgi, EPN türlerinin sınırlı bir 

bölümünde yapılmış çalışmalara dayanmaktadır. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, Steinernema cinsinin davranışı hakkında yapılan 

çalışmaların %90’ından fazlasının sadece dört türü kapsadığı 

görülmektedir. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu, şaşırtıcı olmayan bir 

şekilde biyolojik mücadele etmenleri olarak kullanılan ve üretimi yapılan 

EPN türleri üzerinedir. Bu nedenlerden dolayı EPN'lerin davranışlarının 

çeşitliliği tam anlamıyla ortaya konulamamış ve yetersiz kalmıştır. 

Entomopatojen Nematodların Davranışlarının Alan 

Uygulamalarına Etkisi.- EPN'lerin davranış ve ekolojisi, biyolojik 

mücadele etmeni olarak potansiyelleri açısından önemlidir. Bir biyolojik 

mücadele etmeni için aranan temel özellikler, uygulama sonrası uygulanan 

bölgedeki konumu ve durumudur. EPN'ler çeşitli yollarla konukçularını 

araştırır ve bulurlar. Tüm EPN türleri belirli bir hareketliliğe sahip 

oldukları için uygulandıkları yerde kalmaları şart değildir. EPN'lerin 

uygulandığı alandaki konumu nematodun toprak profilinde dikey olarak 

veya bir alanda yatay olarak dağılması ile ilgili olabilir. Dikey dağılım 

laboratuvar ve arazi koşullarında çalışılmış ve oldukça faydalı sonuçlar 

elde edilmiştir. S. carpocapsae’nın arazi popülasyonu çoğunlukla toprağın 

üst bölümünde 1-2 cm’lik bir kısımda bulunur. H. bacteriophora ise 

toprağın 8 cm’lik bir bölümünde eşit olarak dağılma özelliğindedir Yapılan 

çalışmalarda, H. bacteriophora’nın toprağın 35 cm’ye kadar 

derinliklerinden izole edildiği ortaya konmuştur. Laboratuvar çalışmaları, 

S. carpocapsae’nın yukarı doğru hareket etme yeteneğinde olmasına karşın 

S. galseri ve H. bacteriophora’nın esasen yukarı doğru ama aynı zamanda 

toprak sütunu boyunca da hareket ettiğini göstermiştir (Georgis & Poinar 

1983; Schroeder & Beavers 1987). Toprak profilindeki farklı özellikler 

veya yapılar EPN'lerin konukçuları ile olan ilişkilerini de sınırlar. 

EPN'lerin dağılımı, arazide doğal olarak bulunan ve uygulanan 

popülasyonlarda önemlidir. Yapılan çalışmalarda EPN'lerin düzensiz bir 

şekilde dağıldığı fakat düzensizlik derecesinin türler arasında farklı olduğu 

görülmüştür (Stuart & Gaugler 1994; Campbell vd. 1995; 1996; Glazer vd. 

1996; Strong vd. 1996). Gaugler vd. (1992) tarafından yürütülen geniş alan 

çalışmalarına göre, bu çalışmalar, alan dâhilindeki belirli bir ölçekte 
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yapılan dağılım çalışmalarıdır. Genel olarak H. bacteriophora 

popülasyonları S. carpocapsae veya S. feltiae popülasyonlarından daha 

düzensiz dağılım gösterir (Campbell vd. 1998). EPN'lerin uygulandıkları 

alanda veya bu alanlardaki doğal ortamlarında yüksek yoğunlukta 

muhafaza etmek için popülasyon dağılımının daha iyi anlaşılması 

gereklidir. 

EPN konukçu ilişkilerinin ortaya konması nematod etkinliğinin tahmin 

edilmesi için gereklidir. Yeni ırklar ve türler genellikle tuzak konukçu 

yöntemi ile elde edilmekte ve bu yöntemde G. mellonella kullanıldığından 

elde edilen bu EPN'lerin doğal konukçuları bilinmemektedir. Laboratuvar 

koşullarında yapılan konukçu tanıma testleri, EPN'lerin konukçu 

dağılımlarının ortaya konması açısından faydalıdır. Konukçunun davranışı 

da burada önemli bir rol oynamaktadır. 

EPN'lerin ömür uzunluğu laboratuvar koşullarında çalışılmış fakat arazi 

çalışmalarında yeterli bir şekilde anlaşılamamıştır. Üretimi yapılan 

EPN'lerin raf ömrü de davranışlarına göre değişiklik göstermektedir. 

Lewis vd. (1995), S. carpocapsae’nın H. bacteriophora’ya göre nispeten 

düşük bir metabolik hıza sahip olduğunu ve davranış bakımından 

metabolik hız ve hayatta kalmaya karşılık gelen önemli farklılıklar 

olduğunu bildirmektedirler. Bu farklılıklar raf ömürlerini de 

etkilemektedir. S. carpocapsae ürünleri H. bacteriophora esaslı 

ürünlerden, ortalama olarak daha uzun süre dayanmaktadır. Parkman vd. 

(1993a ve b)  

Toprak Profilinde Dağılımı ve Konumu.- Yapılan bütün çalışmalar 

göstermektedir ki, EL’ler konukçu kadavralarından çıktıklarında tek 

amaçları yeni bir konukçuda yaşamaya devam etmektir. Tek bir 

kadavradan ilk önce çıkana (kadavrayı ilk terk eden) karşılık daha sonra 

çıkan nematodlar arasında farklılık olduğu da bir gerçektir (Lewis & 

Gaugler 1994; Stuart vd. 1996). Nematodların ortamdaki dağılımı ve yeni 

bir konukçuya karşı verilecek yanıt üzerinde, EL’lerin çıktığı kadavranın 

ortamda bulunmasının çok büyük bir etkisi vardır (Shapiro & Glazer 1996; 

Shapiro & Lewis 1999). 

Kadavradan çıkan nematodların davranışı.- Tek bir kadavradan 

çıkan tüm nematodların davranış bakımından aynı olmaları beklenemez. 

Bazı EPN türlerinde EL’lerin kadavradan çıkış süresinin uzun bir döneme 

yayılması (3 hafta boyunca kadavradan çıkış olabilmektedir) dikkate 

alınırsa, bireyler arasında farklılıkların olması olasıdır. Lewis & Gaugler 

(1994) yaptıkları bir araştırmada, erkek olacak S. glaseri EL’lerinin 

konukçulardan ilk çıkanlar olduğunu (“protandry” olarak isimlendirilen bir 
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durum) ve bu erkeklerin enfekte olmamış bir konukçunun ürettiği kimyasal 

uyarıcılara dişi olacak EL’lere göre daha duyarlı olduklarını ortaya 

koymuşlardır. Bununla birlikte S. carpocapsae üzerinde yapılan bir 

gözlem sonucu, erkekleri oluşturacak EL’lerin dişileri oluşturacak 

EL’lerden önce dışarı çıkmadığı görülmüştür. Aynı gözlemde, S. feltiae’de 

dişileri oluşturacak EL’ler önce çıkmıştır. Dişileri oluşturacak S. glaseri 

EL’lerinin, enfekteli konukçunun ürettiği kimyasal uyarıcılara, enfekte 

olmayan konukçulara göre daha çok duyarlı olduğu ortaya konmuştur. 

Çalışmalar, sadece kadavralarından erken çıkan H. megidis EL’lerinin 

daha sonra çıkanlara göre konukçuyu daha iyi bulduklarını ve erken çıkan 

EL’lerin geç çıkanlara göre kurumaya daha az toleranslı olduğunu 

göstermiştir. Bu sonuçlar, enfeksiyon stratejilerinin önceden düşünülenden 

muhtemelen çok daha karmaşık ve her türün benzersiz bir stratejiye sahip 

olduğunu göstermektedir. 

Gün ışığına çıktıktan sonra, EL’ler yaşlandıkça davranışları değişebilir. 

Lewis vd. (1995) üç EPN türünün EL’lerini zamana göre karşılaştırmıştır. 

Hareket etme ve bir konukçuyu enfekte etme yeteneği S. carpocapsae, S. 

glaseri ve H. bacteriophora için genel olarak zamanla azalmıştır. Yine, 

tüm türlerin zamanla daha az etkili konukçu bulma davranışına girdiğine 

dair gözlemlerin dışında tüm türler için genel bir yorum yapmak uygun 

değildir. Bulunduğu ortamdan geçen konukçulara saldırmak üzere 

kuyrukları üzerinde durarak (niktasyon) yiyecek arayan S. carpocapsae, 

daha az sıklıkta bu davranışı yapmaya başlamıştır ve böylece daha az etkili 

konukçu arayıcılar haline gelmiştir. Toprakta hareket ederek konukçu 

arayan diğer iki türün hareketleri yaşlandıkça azalır. H. bacteriophora 

EL’leri gruptaki en yüksek metabolik hıza ve en kısa ömre sahiptir. S. 

carpocapsae EL’leri en yavaş metabolizmaya sahiptir ve S. glaseri’nin 

metabolizma hızı orta derecededir. S. glaseri, diğer türlere göre çok daha 

büyük ve daha fazla enerji stoğuna sahip olması nedeniyle, üç tür arasında 

en uzun yaşayandır. 

Kadavranın rolü.- EL’lerin hareketi ve enfeksiyon hızındaki farklar, 

konukçularına ait kadavraların varlığı veya yokluğu ile ilgilidir. Standart 

olarak laboratuvarda konukçuda yetiştirme sonucu çıkan EL’ler "White 

tuzak" düzeneğinde toplanır ve kullanılmadan önce günlerce depolanabilir. 

EPN'ler üzerinde yapılan tüm araştırmalar temelde bu şekilde elde edilen 

ve saklanan nematodlarla yapılmaktadır. H. bacteriophora ve S. 

carpocapsae’nın dağılımı laboratuvar koşullarında G. mellonella 

kadavraları varken veya yokken araştırılmıştır. Kum ve agar ortamında H. 

bacteriophora ve S. carpocapsae’nın davranışı, ortama G. mellonella 

kadavraları içinde veya “White tuzak” düzeneğinden toplanarak elde 
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edilen sulu süspansiyon içinde EL’ler verilerek değerlendirilmiştir. Her iki 

tür de, kendi konukçularından doğal olarak çıkmalarına izin verildiğinde 

(içinde EPN'lerin bulunduğu G. mellonella kadavraları kullanıldığında) 

sulu süspansiyon içinde bulunan EPN’lere göre, agar ve kum ortamında 

daha uzağa gittikleri görülmüştür (Shapiro & Glazer 1996). Shapiro & 

Lewis (1999) H. bacteriophora’nın enfektif özelliğinin, EL’ler doğal 

olarak konukçularından çıktığında, suda toplanıp suni olarak 

uygulanmalarına göre, on kat fazla olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmalar, 

H. bacteriophora tarafından 10 gün önce enfekte olmuş konukçu 

kadavrasının sulu süspansiyon içinde bulunan EL’lerle birlikte 

uygulandığında, su içinde verilen EL’lerin yüksek enfektif özelliklerini 

geri kazandığını göstermektedir. Bu çalışmalar, konukçu kadavrası ile 

ilişkilendirilmiş bazı kimyasalların konukçudan çıkarken EL davranışını 

etkilediği gerçeğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, “White tuzak” 

düzeneğinden toplanan nematodların kullanıldığı çalışmalarda, EPN'lerin 

doğal popülasyon dinamikleri hakkında tahminde bulunmak mümkün 

değildir. Bu olumsuzluklara rağmen, “White tuzak” düzeneğinden 

toplanan nematodlar, davranış bakımından biopestisit olarak uygulanan 

EPN’lere daha yakındır. 

Diğer faktörler.- EPN hareketlerini etkileyen diğer faktörler arasında, 

topraktaki abiyotik, biyotik ve antropojenik (doğada insanoğlunun neden 

olduğu etkiler) durumlar sayılabilir. Toprak çeşidi ve yapısı EPN'lerin 

hareketini, hayatta kalımını ve enfektif özelliğini etkilemektedir (Kung vd. 

1990). Kumlu toprakların nematodların rahat hareket etmeleri için uygun 

bir ortam olduğu bilinirken, diğer küçük partiküllü topraklar nematod 

hareketini engellemektedir. Gübre ve pestisitlerin kullanılması başta olmak 

üzere tarım alanlarındaki kültürel uygulamalar da nematod davranışları 

üzerinde son derece önemlidir.  

Davranış ekolojisi ve biyolojik mücadele etmeni olabilme potansiyeli 

arasındaki ilişki uzun yıllardır bilinmektedir. EPN'ler için şu ana kadar 

sadece en belirgin ve doğrudan ilişkiler detaylı olarak çalışılmıştır. 

Biyolojik mücadele ile dolaylı ilişkili olan davranış ekolojisinin diğer 

konuları son yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. Gelecek yıllarda bu 

davranış ekolojisi alanları daha fazla ilgi görecek ve EPN'lerin arazi 

uygulamalarındaki etkililiğinin belirlenmesinde anahtar rol oynayacaktır. 

Entomopatojen Nematodların Mutualistik Bakterileri (Xenorhabdus 

ve Photorhabdus) 

EPN’lerin Xenorhabdus ve Photorhabdus cinsi bakterilerle simbiyotik 

ilişki içindedir. Bu bakterilerin büyük bir çoğunluğu Xenorhabdus cinsi 
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içinde yer almaktadır. Bovien (1937), EL’lerin barsaklarında bir miktar 

hiyalin madde ile birlikte tutulan çubuk şeklinde bakteri kitlesi içeren 

limon şekilli bir yapı olduğunu bildirmiştir. Çalışmalarını S. feltiae üstünde 

yapan Dutky (1959) bu bakterinin nematodla birlikte simbiyotik olarak 

yaşadığını ve konukçusunda septisemi [(kan zehirlenmesi) kana bakteri ya 

da toksin karışması] oluşturduğunu ilk defa belirtmiştir. 

Xenorhabdus ve Photorhabdus Cinsi Bakterileriler. -EPN’lerin, 

böceklerin doğal açıklıklarından veya direkt kütikülasından 

(Heterorhabditis cinsine ait türler bu şekilde giriş yapabilmektedir) giriş 

yapması sonucu parazitizm başlar. Her iki cinsin EL’leri konukçu vücut 

boşluğuna girdiğinde bakteriyel simbiyontlarını ortama salarlar ve bakteri 

ile nematodun birlikte yaşadığı ortamda bu bakteriler nematodun 4. dönem 

larvaları (L4) ve erginlerine geçer. EPN’lerin enfekte ettiği konukçular 

genelde septisemi sebebiyle ölür. Nematodlar böcek kadavralarında 

simbiyont biyokütlesi ve bakteriler tarafından uygun hale getirilmiş böcek 

dokusu ile beslenerek üremeye devam eder (Boemare 2002).  

Simbiyontların yaşam çemberinde iki farklı ekolojik nişe (bir bireyin 

bulunduğu ortam içinde sahip olduğu veya yapması gereken bütün görev 

ve sorumluluklar) karşılık gelen iki farklı fizyolojik durum vardır 

(Boemare 2002). İlki nematodun dinlenme aşamasındaki foretik (phoretic) 

haldir. Xenorhabdus cinsine ait simbiyont bakteriler, Steinernema cinsi 

EL’lerin özel bir barsak keseciğinde bulunurken (Bird & Akhurst 1983), 

Photorhabdus cinsi bakteriler genel olarak Heterorhabditis EL’lerin 

barsaklarının ön bölümünde yer almaktadır (Boemare vd. 1996). İkinci 

durum ise, bakterinin konukçu böcek hemosölüne geçişinden itibaren 

çoğalması sırasındaki vejetatif haldir.  

Simbiyontların ömrü konukçularına bağlı olup zayıf ve zengin besin 

maddesi varlığına göre değişiklik gösterir. EPN’lerin simbiyontları, bazı 

canlılarda simbiyotik olan başka bakteriler ile karşılaştırıldığında, bu 

bakterilerin yaşam çemberi benzersizdir. Bu bakteriler nematodlar ile 

simbiyotikken, böcekler ile patojeniktir (Boemare 2002). 

Bakterilerin Virülensliği.- Normal koşullarda bakteriyel enfeksiyon 

EL’lerin konukçu vücut boşluğuna geçmesiyle başlar. Bakterilerin 

konukçu barsağında herhangi bir gelişim gösterdiğine dair bir kanıt 

bulunmamaktadır. Konukçunun etkileşimi üç canlıya bağlı olarak (böcek, 

nematod ve bakteri) farklılık gösterebilir. Patojenik süreç, direnç görülen 

bazı böcek türlerinde ortaklardan birinin (bakteri veya nematod) veya 

ikisinin birden gösterdikleri tepkiye bağlı olarak başlar (Boemare 2002). 
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Normal koşullarda bakteriyel enfeksiyon EL’lerin konukçu vücut 

boşluğuna geçmesiyle başlar. Bakterilerin konukçu barsağında herhangi 

bir gelişim gösterdiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Konukçunun 

etkileşimi üç canlıya bağlı olarak (böcek, nematod ve bakteri) farklılık 

gösterebilir. Patojenik süreç, direnç görülen bazı böcek türlerinde 

ortaklardan birinin (bakteri veya nematod) veya ikisinin birden 

gösterdikleri tepkiye bağlı olarak başlar (Boemare 2002). 

Bucher (1960)’in bildirdiğine göre, hedef konukçu popülasyonunun 

yarısının ölmesi için en az 10 000 bakteri hücresinin (LD50<10 000) olması 

gerekmektedir. Bunun altındaki bakteri yoğunluğu patojenisite açısından 

önemli değildir (entomopatojenik değildir). Çoğu Xenorhabdus ırkı, 

LD50<100 hücreye sahiptir ve larvaları büyük olan G. mellonella için 

yüksek derecede patojendir (Akhurst & Boemare 1990). Yapılan bir 

çalışmada aksenik (axenic) (simbiyont bakterinin bulunmadığı) S. glaseri 

kendi doğal ve hassas konukçusuna (G. mellonella) enjekte edildiğinde 

yüksek derecede patojenik olmasına karşın, simbiyontu olan bakteri X. 

poinarii tek başına enjekte edildiğinde (LD50>5000 hücre) düşük derecede 

patojenisiteye sahiptir (Akhurst 1986). Aksenik S. scapterisci ve tek başına 

Xenorhabdus simbiyontu da G. mellonella için patojenik değildir.  

Yapılan çalışmalarda incelenen tüm Photorhabdus ırklarının, genellikle 

LD50<100 hücre olacak şekilde G. mellonella’ya enjekte edildiğinde 

entomopatojenik olduğu ortaya konulmuştur (Fischer-Le Saux vd. 1999). 

EPN’lerin simbiyont bakterilerinden Photorhabdus cinsi, yüksek derecede 

entomopatojenik özelliğe sahiptir. Ayrıca bu grup bakterilerin bazıları 

ağızdan alınma yoluyla entomopatojeniktir (ffrench-Constant & Bowen 

1999). Bu bakterilerin ürettiği toksinler sadece barsaktan değil, direkt 

vücut boşluğundan da aktif olarak etkilidir (Blackburn vd. 1998). 

Bakteriler durgun fazda iken böcek hemosölü içerisinde lipaz, fosfolipaz, 

proteaz gibi enzimler ve geniş spektrumlu antibiyotikler gibi pek çok hücre 

dışı madde salgılarlar. Salınan bu enzimler böcek kadavrasındaki 

makromolekülleri parçalayarak gelişmekte olan EPN’ler için gerekli besini 

sağlarken, üretilen antibiyotikler ise kadavranın diğer mikroorganizmalar 

tarafından istila edilmesini engeller (Forst & Clarke, 2002). 

Entomopatojen Nematodların Tarım Açısından Önemi 

Günümüzde tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin olumsuz 

yönlerinin her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya çıkması 

araştırmacıları alternatif mücadele yöntemlerine doğru yöneltmiştir. Bu 

alternatif mücadele yöntemlerinden en çok üzerinde durulan “Biyolojik 
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Mücadele”dir. Özellikle günümüzde organik tarımın güncel olması bu 

yöntemi daha da zorunlu hale getirmektedir. Halen bir dizi zararlı, 

biyolojik mücadele yöntemi ile baskı altına alınabilmektedir. Ancak bu 

sayı oldukça azdır.  

En az bir biyolojik dönemini toprak altında geçiren ve kültür 

bitkilerinde önemli derecede zararlara neden olabilen tarımsal zararlılara 

(özellikle böceklere) karşı kimyasal mücadelenin zor ve yeteri kadar etkili 

olamadığı toprak gibi karmaşık bir ortamda doğal olarak bulunan EPN'ler, 

1923 yılından beri bilindiği halde, 1970’li 1980’li yıllara kadar zararlılara 

karşı biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılmaları üzerinde fazla 

durulmamıştır (Nickle & Welch 1984; Gaugler 2002). Son yıllarda tarım 

alanlarında bilinçsiz pestisit kullanımı artması sonucu ortaya çıkan 

çevresel olumsuzluklar ve doğal dengenin bozulması sonucu söz konusu 

olan pestisitlerin uygulanabilirliklerinin azalmasına neden olmuştur. Buda 

zararlılar ile mücadelede EPN'leri cazip hale getirmiş ve araştırıcıları bu 

konuya önem vermeye yöneltmiştir. Dünya genelinde 2001 yılında 

Antartika Kıtası dışındaki kıtalarda bulunan 60’tan fazla ülkedeki yaklaşık 

100 farklı laboratuvarda bu nematodlar ve bunların bakteriyel 

simbiyontları ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır (Gaugler 2002).  

Toprakta bulunan böceklerde obligat parazit olarak yaşayan ve bu 

zararlıları baskı altında tutabilecek özelliklere sahip bazı EPN türleri veya 

ırkları, oldukça geniş bir konukçu dağılımına, konukçularını aktif olarak 

arama, enfekte ederek kısa sürede öldürme özelliğine sahiptir. Ayrıca 

uygun koşullarda bulundukları ortamda uzun süre canlı kalabilme 

yeteneğindedirler (Bedding vd. 1983; Kaya 1985; Bedding 1990). EPN'ler, 

optimum koşulları ve uygun ortama sahip toprakta çok sayıda zararlının 

biyolojik mücadelesinde etkin olarak rol alabilen canlılardır. Tarım 

alanlarında zararlı böceklerin %90’dan fazlasının yaşam çemberinin bir 

bölümü toprakta geçmektedir, toprak EPN'ler için doğal bir kaynaktır 

(Klein 1990). EPN'lerin enfekte ettiği konukçularda farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar, ömür uzunluğunda kısalma, yumurta sayısında ve 

uçuş aktivitesinde azalma, gelişme geriliği ya da davranışsal, fizyolojik ve 

morfolojik bozukluklar şeklindedir. EPN'ler tarafından ağır 

enfeksiyonlarda ise konukçuda hızlı bir şekilde ölüm gerçekleşmektedir 

(Koppenhöfer 2000). 

EPN'lerin kitle üretimlerinin hem in vivo ortamda hem de özellikle in 

vitro ortamda kolay ve seri olması diğer doğal düşmanların sahip olduğu 

bu mevcut problemleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca diğer doğal 

düşmanların konukçularına yönlendirilmelerinde de sorunlar vardır. Fakat 
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EPN'lerin sahip oldukları üstün arama kabiliyeti bu sorunu da ortadan 

kaldırmaktadır. Diğer avantajlarından biriside bir alana uygulana EPN'ler 

o bölgeye adapte olabilmekte ve belirli dönemlerde tekrar uygulanmalarına 

gerek kalmamaktadır. EPN'lerin en üstün özelliği ise bu canlılara karşı 

direnç oluşumu söz konusu değildir. Oysa yaygın olarak kullanılan 

pestisitlere karşı böcekler hızla direnç kazanmaktadır. EPN'lerin böcekler 

dışında kalan (kuş, amfibi, sürüngen, insan ve diğer memeliler gibi) canlı 

guruplarına karşı hiçbir etkileri görülmemiştir. Bu nedenle EPN’lere 

"güvenli biyolojik mücadele etmeni" sıfatı verilmiştir. EPN'lerin bitkilere 

veya hedef alana uygulanması için özel aletlere gereksinim olmayıp, 

normal pülverizatörlerle sıvı olarak kolaylıkla uygulanabilir.  

EPN'ler tarımda zararlı mücadelesinde direkt olarak kullanılmalarının 

yanı sıra, entegre mücadele (EM, IPM) programında da tamamlayıcı bir 

etken olarak önemli bir yere sahiptir. 

Entomopatojen Nematodların Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından 

Önemi 

Pestisit kullanımı sonuçta ürünü zararlılardan korumasının yanında 

birçok problem de beraberinde gelmektedir. Bunlardan bazıları; 

zararlılarda dayanıklılık oluşumu, hedef alınmayan organizmalar (balarısı, 

doğal düşmanlar, kuşlar vb.) üzerinde ölümcül etkilerinin olması, doğal 

düşmanların yok olmasıyla o güne kadar problem olmayan ikincil 

zararlıların ana zararlı durumuna geçmesi, bitkilerde fititoksisitenin 

meydana gelmesi, pestisitlerin toprak, içme suları, akarsu ve göletlere 

karışıp o habitatları ve o kaynaktan yararlanan başta insan olmak üzere 

canlıları olumsuz etkilemeleri, bitki ve bitkisel ürünlerdeki ilaç 

kalıntılarının insan ve diğer canlılara olumsuz etkileri gibi sıralanabilir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen kimyasal mücadele, kısa sürede sonuç 

alınabilmesi ve uygulama kolaylıkları gibi avantajlarıyla hala en çok 

kullanılan mücadele yöntemidir. Son yıllarda önemle üzerinde durulan 

organik tarım yaklaşımı tarım ilaçları kullanımının zorunlu olmadığının bir 

göstergesidir. 

EPN'lerin gerek hedef alınmayan organizmalara, gerekse bitki ve 

insana hiçbir toksik etkisi yoktur. 

Sonuç ve Öneriler 

Daha önce de belirtildiği gibi, bütün nematodlar zararlı değildir. Faydalı 

türleri de yaygın olarak bulunmaktadır ve bunlar ekosistem açısından 

önemlidir. Faydalı nematod grupları içinde entomopatojen nematodlar 

(EPN) önemlidir. Son yıllarda dünya tarım alanlarında zararlılara karşı 
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EPN’lerin biyolojik mücadele kapsamında kullanımı büyük artış 

göstermiştir. EPN’ler geniş konukçu yelpazesine sahip olmaları, taşıdıkları 

bakterilerle konukçularını 24-48 saat içinde öldürebilmeleri, yapay 

ortamda üretilebilmeleri, konukçularını aktif olarak arayıp bulabilmeleri, 

konukçularının bulunmaması halinde ortamda uzun süre canlı olarak 

kalabilmeleri, çevreye zarar vermemeleri ve kimyasal insektisitler gibi 

preparatlar halinde kullanılabilmeleri gibi nedenlerle zararlılarla 

mücadelede önemli bir yere sahiptir.  

Son yıllarda zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif 

olabilecek yeni yöntemler üzerinde durulmakta ve entegre mücadele 

çalışmaları içinde biyolojik mücadele önem kazanmaktadır. Biyolojik 

mücadele uygulamalarında ise EPN (Steinernematidae ve 

Heterorhabditidae), üzerinde en fazla durulan gruptur; çünkü, 

konukçusunu aktif olarak kendisi arayıp bulan tek mikrobiyal mücadele 

etmeni nematodlardır. Doğaya ve insan sağlığına hiçbir olumsuz etkileri 

olmadığından başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere 

birçok ülkede zararlılara karşı EPN’ler kullanılmaktadır. 

Dünya’da EPN'lerin birçok zararlı grubuna karşı etkinliği laboratuar ve 

tarla/bahçe çalışmaları ile ortaya konulmuş olmasına karşın Türkiye’de bu 

konuda çok az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle laboratuar 

koşullarında etkinlik çalışmaları olarak yapılmış, ümitvar sonuçlar elde 

edilmiş ve sonunda daha ayrıntılı laboratuar çalışmalarının (in vitro) 

yapılıp etkili türlerin/izolatların sera-saksı çalışmaları kapsamına alınması 

ve son olarak doğa çalışmalarına (in vivo) geçilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Öncelikle, Türkiye tarım alanlarında ekonomik öneme sahip 

zararlı gruplarına karşı yine Türkiye’de tespit edilen EPN’lerin in vitro, 

sera-saksı ve in vivo koşullarında etkinlikleri araştırılmalı, ekolojik 

istekleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmalı ve kitle üretim 

çalışmalarına hız verilmelidir. Bu çalışmaların bugüne kadar tam 

anlamıyla yapılamamasının en önemli nedenlerinden birisi Türkiye’de 

EPN konusunda yetişmiş elemanların sayıca az olmasıdır.  

Kimyasal ilaçların insan ve çevre kirliliği oluşturması gibi olumsuz 

etkileri günümüzde daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. EPN’lerin biyolojik 

mücadele amaçlı kullanım olanaklarının belirlenmesi çalışmalarına hız 

verilmelidir. Biyolojik mücadele etmeni olarak EPN'lerin kullanılması 

sağlanmalıdır. Böylece bozulan doğal dengenin yeniden oluşturulmasına 

katkı sağlanacaktır. Ayrıca, kimyasal mücadelenin önlenmesi sonucu her 

yıl giderek artan ilaçlama alanları küçülecek, çiftçinin ilaç masrafı 

azalacak, ülke ekonomisine katkı sağlanacak, daha da önemlisi kimyasal 

kullanılmamış ürünün tüketiciye sunulması sağlanacaktır. Alınacak 

olumlu sonuçlarla, ileriki yıllarda özel kuruluşların EPN’leri kitle halinde 
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üretmeleri ve sorun olan alanlarda kullanmaları gündeme gelecektir. 

Bunun sonucu olarak geniş alanlarda uygulama olanağı doğacaktır. 

Türkiye’de çok sayıda EPN türü veya ırkının ortaya konulması, bu 

konuda yapılacak sürvey ve yetişecek araştırmacı sayısına bağlı olarak 

artacaktır. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan Türkiye’de tür 

çeşitliliği de artacaktır. Bu da Türkiye kaynaklı faydalı etmenlerin ortaya 

konmasının önemini açıkça göstermektedir. 

Son yıllarda dünyada EPN’lerin davranış ve ekolojileri ile ilgili 

yürütülen çalışmaların çoğu, arazi uygulamalarında hedef konukçuya karşı 

EPN'lerin etkinliğini artırmak amacıyla yapılmıştır. Laboratuar çalışmaları 

sonucu tek bir EPN türünün yüzlerce böcek türünü enfekte edebildiği 

bilinmektedir. Bununla birlikte yine laboratuar çalışmaları sonucu etkili 

bulunan böceklere karşı yapılan arazi çalışmaları istenilen sonucu 

vermemiş ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Beklenilen başarıyı gösteremeyen 

arazi uygulama sonuçları, ekoloji ve nematod davranışları ile 

ilişkilendirilmiştir. Türkiye kaynaklı EPN'lerin davranış ve ekolojileri ile 

ilgili çalışmalara önem verilmeli ve Türkiye’de tarım alanlarında önemli 

zararlılara karşı etkinliklerini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar hız 

kazanmalıdır. Bu bağlamda EPN’lerin genel davranışlarının ve uygulama 

sonrası davranış ekolojilerinin daha spesifik yönlerini ele almak 

gerekmektedir. 

EPN’lerin davranış ve ekolojisi, biyolojik mücadele etmeni olma 

potansiyelleri açısından önemlidir. Uygulama bölgesindeki konumu ve 

durumu, bir biyolojik mücadele etmeninde aranan temel özellikler 

arasındadır. EPN'ler ile ilgili yapılacak araştırmalar bu yönüyle de ele 

alınmalıdır. 

EPN’ler birçok kimyasal pestiside maruz kaldıklarında da hayatta 

kalabilmektedirler; ancak, tarım alanları içinde bulunabilecek birçok 

nematiside karşı çok duyarlıdırlar. Türkiye’de tarım alanlarında yaygın 

olarak kullanılan pestisitlerin, özellikle Türkiye kaynaklı EPN'lere karşı 

etkileri araştırılmalıdır. 

EPN’lerin kitle üretimlerinin hem in vivo ortamda hem de özellikle in 

vitro ortamda kolay ve seri olması, diğer biyolojik mücadele etmenlerinin 

sahip olduğu bu mevcut problemleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca diğer 

biyolojik mücadele etmenlerinin konukçularına yönlendirilmelerinde de 

sorunlar vardır. Fakat EPN’lerin sahip oldukları üstün arama kabiliyeti bu 

sorunu da ortadan kaldırmaktadır. Diğer avantajlarından birisi de bir alana 

uygulanan EPN’lerin o bölgeye uyum sağlayabilmeleri ve belirli 

dönemlerde tekrar uygulanmalarına gerek kalmamasıdır. EPN’lerin en 

üstün özelliği ise, bu canlılara karşı direnç oluşumunun söz konusu 
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olmamasıdır. Oysa yaygın olarak kullanılan pestisitlere karşı böcekler 

başta olmak üzere zararlı organizmalar hızla direnç kazanmaktadır. Ayrıca 

son yıllarda tarım alanlarında toprak altı zararlılarına karşı kullanılan pek 

çok organikfosfatlı ve karbamatlı pestisitlerin kısıtlanması veya 

yasaklanması EPN’lerin üretim çalışmalarına hız verilmesine neden 

olmuştur. Buna paralel olarak Türkiye’de de EPN'lerin in vivo ve in vitro 

üretimleri konusunda çalışmalar önemli bir konuma gelmiştir. Bu konuda 

da çok sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 

EPN’lerin biyopreparat olarak kullanımındaki ana sorunlarını uzun 

süreli depolama ve uygulama sonrası hayatta kalma süreleri olarak 

sıralayabiliriz. Hiçbir nematod formülasyonu, pestisitlerin standart olan iki 

yıl raf ömrü süresine erişememektedir. Bu nedenle Türkiye’de yapılacak 

nematolojik çalışmalar içinde EPN'lerin raf ömürleri ile ilgili çalışmalara 

önem verilmelidir. 

Türkiye’de yapılacak nematolojik çalışmalarla, EPN'lerin pestisit, 

gübre ve sulama ekipmanı ile uygulamaları ve uygulama sırasında 

nematodu etkileyen faktörler araştırılmalıdır. Yapılacak uygulamalarda 

EPN’lerin kalıcılığını artırmak için yardımcı maddelerin kullanımı 

üzerinde çalışmalar yapılmalı ve bitki üst aksamlarına yapılan uygulamalar 

(yeşil aksam uygulamaları) sonucu yapraklar üzerinde EPN'lerin daha 

uzun süreli hayatta kalmalarını sağlıyacak araştırmalar yapılmalıdır. 

Nematod davranışının ve fizyolojisinin istenilen düzeyde geliştirilmesi 

formülasyon çalışmalarında önemlidir. Bu bağlamda dünyada çok sayıda 

araştırma yapılmış ve yapılmaktadır. Türkiye’de de bu konudaki 

araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Unutulmamalıdır ki, EPN’lerin tarımda zararlı mücadelesinde 

doğrudan olarak kullanılmalarının yanı sıra, entegre mücadele 

programında tamamlayıcı bir etken olarak kullanılması da önemlidir. 
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PREVENTING STRATEGIES FOR GAS AND PARTICULATE 

MATTER EMISSIONS FROM ANIMAL BARNS   

 

Ilker KILIC* 

 

1. Introduction 

 Strategies for reducing gas and particulate matter (PM) emissions from 

animal shelters have emerged within the framework of two different 

approaches. One of them is to reduce the formation of pollutants in the 

barns, while the other is to purify the polluted air conditioner before it 

spreads to the environment. Prevention strategies were developed from 

these two essential points.  

2. General Design and Operational Strategies  

 Animal shelters and manure storage structures should be planned and 

designed in a total system approach to improve animal performance and 

employee safety while minimizing environmental impacts. In addition to 

the planning with the structure, the auxiliary elements of production must 

be planned within this framework. For example, the use of a suitable feeder 

to prevent the feed from spilling out of the feeders may reduce PM release 

from the shelter. Shelter cleaning is also an important component. 

 Regular cleaning of animal shelters will contribute to the reduction of 

pollutant emissions. Polluıted and fertilized animals cause the formation of 

pollutant gases and bacterial activities by body temperature. (Ndegwa et 

al.2008, Worley 2011) . 

Using a proper system for fertilizer cleaning and storage can reduce the 

generation of gas and PM from manure. Commonly used in animal shelters 

are fertilizer cleaning systems, shoveling, pressurized water cleaning, grill 

base, and fertilizer bands. Significant differences between pollutant gas 

emissions (in particular NH3) may occur as the residence time of the 

manure in these systems (Ndegwa et al. 2008). Ogink and Kroodsma 

(1996), in dairy cattle shelters with pressurized water to make a fertilizer 

every 2-3 hours compared to the grid-based system reduces the release of 

NH3 14-70%. Misselbrook et al. (2006) is a more effective and cost-

effective release prevention strategy compared to pressurized water and 

fertilizer cleaning shovel system. Hartung and Philips (1994), partly grilled 

system, under-grill system with a sloped channel, continuous grill-cleaning 

system with a partially grilled system and continuous grill systems in 

which they are compared with each other in the study, the NH3 emissions 
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from the shelter, respectively, 20%, 60%, 40% and 80%. Demmers et al. 

(2003) , conducted a study on NH3 emissions from grid-based systems in 

the UK. According to the results of the survey; NH3 emissions from 

partially grid systems have been reduced by approximately 50% compared 

to orders with a complete grid. Cowell and Apsimon (1998), in the 

production of poultry farming applied in the production of poultry farms, 

under the cage of fertilizer in the fertilizer band with the release of manure 

from the belt once a week or every two weeks to reduce the emissions 

caused by fertilizers reduce fertilizer by 60%.( Ndegwa et al. 2008).   

3. Feed Ration 

 Many studies in the literature indicate that small changes in feed rations 

significantly reduce gas emissions from animal shelters. Several changes 

in the amount of the various elements in the feed ration or the addition of 

multiple additives in the feed, reducing the number of nutrients excreted 

by the fertilizer and minimizing the microbial activity of the animals in the 

organs of the digestive system reduces the emissions of pollutant gas. 

Many studies have shown that the reduction in the ratio of nutrient 

elements such as nitrogen, phosphorus, copper, and zinc in feed rations 

does not affect the development and health of the animal. Changing feed 

rations is an effective control strategy for reducing emissions of pollutant 

gases, primarily NH3 from animal shelters. (Anonymous, 2002c) 

 In order to reduce NH3 emissions from animal shelters, the amount of 

crude protein is reduced in the feed ration. The lower the amount of 

nitrogen consumed by the animal, the smaller the amount of nitrogen 

emitted to the outside environment. This application may not produce 

satisfactory results in some cases. Table 1  shows some of the studies 

conducted to determine the relationship between crude protein content and 

NH3 release in dairy cattle barns. Merino and friends  (2008), In their 

research on dairy cattle in Spain, they fed two feed rations with different 

raw protein content. While the crude protein content in Ration A was 147 

kg/day, this value was taken as 155 kg/day in Ration B. As a result of the 

study, feed with lower crude protein content has been shown to reduce NH3 

release from the shelter by 11%.  

 

 

 

 

 

 

 



33 

Table 1. Raw protein content and NH3 release in dairy cattle feed 

 

Source 

Raw 

Protein 

Content 

(%) 

NH3 Release 

Frank ve ark. 

(2002) 

14 

19 

NH3 release (mg / m2.h) decreased by 

67% in the lowest crude protein content. 

Frank ve 

Swensson 

(2002) 

13 

17 

NH3 concentration (ppm) decreased by 

50% in the lowest crude protein content. 

Kulling ve 

ark. (2003) 

12,5 

15,0 

17,5 

NH3 release (orang / m2.s) decreased by 

15-36% depending on the crude protein 

content. 

Todd ve ark. 

(2006) 

11,5 

13,0 

NH3 release (%g / m2.s) decreased by 

28% in the lowest crude protein content. 

In laboratory conditions, the total NH3 

loss (mg) caused by the shelter was 44%. 

Van der Stelt 

ve ark. 

(2008) 

10,8 

19 

The NH3 release (g/day.cow) decreased 

10 times in the lowest crude protein 

content. 

Burgos ve 

ark. (2010) 

15 

17 

19 

21 

NH3 release (g / day. cow) increased 

linearly with crude protein content. 

 

 Powell et al. (2008) carried out a study on the effects of seasonally 

modified feed ration on the release of NH3 from dairy cattle with the bound 

stall. In this study, alfalfa silage with four different crude protein ratios (17, 

18, 19 and 21%) was given to milk cattle in spring and alfalfa, and corn 

silage with two different crude protein ratios (16 and 17%) was given in 

autumn and winter seasons. As a result of the study, NH3 release increased 

by 14% with the increasing crude protein ratio in the other two seasons 

except for spring. In the spring, the lowest release amount was caused by 

the ration with 18% crude protein. With the use of this ration, the release 

of NH3 decreased by about 23%. 

 Li et al. (2008b) investigated the effects of changes in feed rations on 

the production performance of chickens and NH3, CO2 and H2S emissions 

from the shelter. Study; The new type of fodder is called EcoCal. For 175 

days in a henhouse, EcoCal was fed to another batch as standard feed in a 

normal ration, and NH3, CO2, and H2S concentrations were measured 

continuously for 24 hours. The concentration and release values obtained 

in the study are given in Table 2.  
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Table 2. Different pollutant emissions and concentrations from the laying 

hens where mixed feed rations are applied (Li et al. 2008b). 

 

Feed 

Rati

on 

NH3 H2S CO2 

concentr

ations 

(ppm) 

emissi

ons 

(g/day.

hen) 

concentra

tions. 

(ppm) 

emissi

ons 

(g/day.

hen) 

concentr

ations 

(ppm) 

emissi

ons 

(g/day.

hen) 

Eco

Cal 
45,5 0,86 110,7 4,38 2464 95 

Stan

dart 
57,8 1,12 47,8 1,82 2450 99 

 

 According to the study results, NH3 concentration in the EcoCal feed 

batch was measured approximately 80% less than the concentration in the 

other cluster. There was no significant difference in CO2 levels between 

two poultry. In contrast to NH3, the concentration of H2S in the cluster in 

which EcoCal feed is given is 230% greater than the other batch. The effect 

of this change in pollutant gas levels was observed on direct release rates. 

Accordingly, the emissions of NH3 and CO2 from the cluster in which the 

EcoCal feed was given were 23% and 4% less than the other group. 

However, H2S emissions are 141% higher than in the other cluster. 

 Angel et al. (2008) developed a new feed ration containing 0.5% protein 

and 6-7% gypsum-zeolite mixture from the standard feed ration applied in 

laying hens. The new ration was given to the hens within three weeks of 

three weeks starting from 21, 38 and 59 weeks. In addition to the new 

ration, a group of chickens is given a standard ration. To see the effect of 

new feed rations, NH3, CO2, and H2S emissions were measured, and 

chicken production performance was observed. As a result of this study, 

the average egg weight was calculated as 56.3 g, the average egg 

production was 81.3%, the average feed consumption was 92.4 g / 

bird.day, and the average body weight change was 23.5 g / bird. values 

showed no significant difference from standard ration fed chickens. The 

average NH3, CH4, CO2 and NO emissions from chickens fed new feed 

rations were 39%, 17%, 5%, and 50%, respectively, while H2S emissions 

were 285% higher for the three periods of the study. As a result of the 

study, it was determined that the new feed ration applied yielded fruitful 

results in terms of production performance of the chicken and in particular 

the reduction of NH3 and CH4 emissions, but the acidic environment 

created by the mixture of gypsum-zeolite added to eating added extra sulfur 

and therefore increases in H2S emissions were observed. 

Lora et al. (2008) conducted a study on broiler performance of different 

feed rations and pollutant gas emissions in Brazil. The study included T1 
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(standard), T2 (ideal protein with reduced protein), T3 (crude protein + 

phytase), T4 (crude protein + organic and inorganic trace minerals) and T5 

(ideal protein + phytase + organic and inorganic trace minerals). Five 

different feed rations were used. The results obtained from the study are 

given in Table 3. According to the results of the study, it was determined 

that different rations had no significant effect on broiler performance. The 

amount of nitrogen excreted by chicken manure decreased by 13.1% and 

13.6% in T2 and T5 ratios, respectively. Phosphorus content decreased by 

36% and 42% in T3 and T5 ratios, respectively (P <0.05). Zinc, copper, 

and manganese trace elements such as fertilizers out of the amount of 

manganese outside the rations showed no significant difference. The 

amount of manganese ejected at the rations T3, T4 and T5 were 

significantly less than the standard ration T1 (P<0,05). NH3 concentration 

in the poultry house decreased by 17% in T2 and T5 rations (4.3 ppm) of 

the ideal protein compared to the standard crude protein T1, T3 and T4 

rations (5.2 ppm). 

Spark et al. (2011), determined that NH3 release was reduced by 12% 

by decreasing the crude protein ratio from 17% to 15% in the feed ration 

applied in dairy cattle barns. 

 

Table 3. NH3 concentration due to different feed rations and polluting 

compounds (Lora et al. 2008) 

 

Feed 

Ratio

n 

Nitroge

n    (g 

/hen) 

Phosphor

us (g/hen) 

Mangane

se  

(mg/hen) 

Virgin 

(mg/he

n) 

Zinc 

(mg/he

n) 

NH3 

concentratio

ns (ppm) 

T1  65,43 14,19 406,83 78,94 468,33 

5,2 T3 61,77 9,08* 358,07* 72,20 435,55 

T4 61,65 13,85 359,71* 75,13 436,34 

T2 56,87* 13,73 377,12 78,02 450,97 
4,3 

T5 56,52* 8,21* 341,44* 71,23 412,94 

* The difference between T1 ration and P <0.05 level is important. 

 

4.  Natural and Artificial Windbreakers 

 Trees with large tree rows or other green parts have been used for many 

years, despite snow and wind protection (Figure 1). Another task of these 

barriers is to hide animal shelters as images. Trees with appropriately 

designed and planted trees or large plants with green parts emerge from 

animal shelters, forming large filtration surfaces for pollutant gases and 

odors. Thus, pollutants from the animal barns will be diluted on the large 
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barrier surface, and the number of emissions to the environment will be 

reduced. These green barriers work better primarily at night when weather 

conditions are stable. Although such walls have low cost and easy to work 

with, they also have negative aspects such as the long-lasting growth 

period (3-10 years) for full efficiency. These barriers, built in the direction 

of the wind, mix the polluted air from the shelter with clean air and also 

dilute in the polluted air caused by the barns. The barriers built against the 

dominant wind direction cause less air to enter the shelter and adversely 

affect the ventilation. In natural ventilated animal barns, planting range of 

trees or green plants and the distance from the shelter are significant in 

terms of ventilation. Windbreakers that are very close to the shelter and 

with frequent planting intervals will reduce the air exchange between the 

shelter interior and the outside environment. Therefore, very close and 

frequent windbreakers should be avoided. In naturally ventilated shelters, 

such windbreakers should be located 1.5 m away from the barn or 5-10 

times the length of the tree (Sweeten 1991). 

 

 
Figure 1. Natural windbreakers in animal shelters (Malone and Van 

Wicklen 2006) 

 

 Wind-breaking walls in front of the ventilation fans in the direction of 

the dominant wind in animal shelters are called artificial windbreakers. 

Various materials such as wood, steel, plywood, and the awning can be 

used in the construction of these walls. Wind breaking walls can be 

constructed in the direction of the dominant wind in 3-6 m away from the 

ventilation fans. An exemplary Windbreaker is shown in Figure 2. 

(Bottcher 1999). 
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Figure 2. Artificial windbreakers in an animal shelter 

 

 The main task of the windbreakers is to reduce the forward acceleration 

of the exhausted air by the ventilation fan. Thus, the pollutant in the 

polluted air will remain around the PM and the shelter. However, this 

system works efficiently in conditions where the wind intensity is low. 

Besides, the walls will create a sudden vertical dispersion, which will 

provide a mixture of clean and polluted air and cause the polluted air to 

dilute by natural means (Bottcher 1999).  

 Studies have shown that; 

• The PM in polluted air adheres to the wall surface. 

• Polluıted air from the shelter is redirected from the ventilation 

fan through the windbreaker walls. 

• When the wind speed is low, it prevents the polluıted air from the 

shelter to go directly to another structure within the facility. 

• Pollutant concentrations within the pollutant air from the shelter 

are higher than the concentrations around 3 m of the barn. This means that 

the emission is reduced. 

 Malone et al. (2006), In a broiler plant with a natural windbreaker 

consisting of three rows of cypress and cedar trees around it, they made 

NH3, PM and odor measurements for two years. As a result of the study, 

they found that natural windbreakers reduce NH3, PM and odor 

concentrations by 46%, 49%, and 6%, respectively. Furthermore, they 

determined that the number of bacteria spreading to the external 

environment decreased by 19% with a windbreaker. 

 Adrizal et al. (2008) conducted a study to determine the effects of 

natural windbreakers formed from 5 different tree species on the NH3 and 

PM emissions caused by the poultry cluster. The results of the study are 

given in Table 4. Natural windbreakers are capable of reducing the 

concentration of NH3 emitted from the group. Especially in large short-

term amounts of NH3, windbreakers work more successfully. The tree 
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species that can catch PM10 emissions from the poultry houses in large 

quantities is juniper. The willow tree is more effective on PM2.5. 

 Nicolai et al. (2011), carried out a study to investigate the effect of 

natural windbreakers on H2S emissions from pig shelters. In the study, two 

types of windbreakers (fully developed and undeveloped) and wind-free 

conditions were compared. H2S concentration measurements are made 

from the 6 points on the back of the windbreakers and 3 points on the side 

of the shelter without windbreak. Wind speed and direction were also 

evaluated in the study. As a result of the study, there was a statistically 

significant decrease (85%, P <0.001) of the H2S concentrations measured 

on the side of the shelter without the windbreaker and the fully developed 

windbreaker. However, a significant reduction (18%, P = 0.613) was not 

recorded in the measurements made by fully developed windbreakers. It is 

stated that the wind speed has no significant effect on both windbreakers 

and can reduce the concentration of H2S by 66% and 87% in fully 

developed and fully developed windbreakers, even at speeds below 8 km/h. 

On the other hand, at speeds above 16 km / h, there was no significant 

difference in H2S concentrations between wind chill conditions and wind 

chill conditions. 

 

Table 4. NH3 and PM concentrations around the poultry house in the 

wind and non-winding conditions (Adrizal et al. 2008) 

 

Parameter NH3 (ppm) PM (mg/h) 

Presence of Windbreaker 

Have 18,8 245,3 

Not 18 198 

Distance from the Fan X Windbreaker Presence 

NH3 measurement PM measurement   

0 m X Have 2,5 m X Have 73,4 530,6 

0 m X Not 2,5 m X Not 68,8 381,1 

5,5 m X Have 4,5 m X Have 1,7 319 

5,5 m X Not 4,5 m X Not 2,4 241,1 

10 m X Have 6,5 m X Have 0,1 130,1 

10 m X Not 6,5 m X Not 0,5 166,8 

50 m X Have 50 m X Have 0,1 1,7 

50 m X Not 50 m X Not 0,1 3,1 

 

5. Biofilter 

 Biofiltration is an air cleaning technology that uses microorganisms to 

break down gas pollutants. This method has been successfully applied and 

accepted worldwide for the treatment of pollutants emitted from industrial 
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sources. In addition to the treatment of gas pollutants, odor and odor are 

also used successfully in the treatment of many compounds. Even, 

microorganisms in the biofilter help to break down volatile organic 

compounds (Nicolai and Schmidt 2005). Biofilters in animal shelters were 

introduced in Germany in late 1960 and Sweden in 1984 (Noren 1985, 

Zeisig and Munchen 1987). A biofilter system commonly used in animal 

shelters is given in Figure 3. The ventilation fan and the polluıted air 

discharged from the barn are taken to the biofilter channel using a pipe 

connected to the fan. The biofilter channel distributes the polluted indoor 

air uniformly along with the biofilter medium. The biofilter media at the 

top of the chain is held with a supported porous screen. Polluıted air passes 

through the biofilter duct into the biofilter medium through these pores. 

The pollutant gases in the polluted air come in contact with the biofilter 

medium and are absorbed on the biofilm in the biofilter. The biofilm layer 

in the biofilter is where the microorganisms break down the gases (Nicolai 

and Schmidt 2005). 

 As a result of the studies, some properties that are expected to be in the 

biofilter were determined (Nicolai and Schmidt 2005). These; 

• Polluıted shelter air should remain in the biofilter medium for at 

least 5 seconds. If this time is provided, 80-90% success can be achieved 

in the treatment. 

• The depth of the biofilter should be a minimum of 25.4 cm. 

• Ventilation fans should offer sufficient air exchange and operate 

under static pressure of 1 cm. The application of a biofilter can reduce this 

pressure, and the ventilation fans should be able to remove this pressure 

change 

• A suitable moisture control must be performed within the 

biofilter medium. 

• A fight against rodent animals should be established. 

• Weed growth on the surface of the biofilter should be limited. 
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Figure 3. A sample biofilter used in animal shelters (Nicolai and Schmidt 

2005) 

 

 Dry bean straw and compost (Nicolai and Janni 1997), Many materials 

such as sawdust and compost and soil can be used as a biofilter. The use of 

a small piece of wood in the biofilter facilitates the passage of air through 

the biofilter by increasing permeability. Compost and soil is the source of 

microorganisms and nutrients (Nicolai and Janni 1998a, b, c). 

  An excessive amount of moisture in the biofilter causes airflow to gain 

resistance. Thus, it prevents air from flowing through the environment and 

causes anaerobic zones to limit oxygen exchange. Inadequate moisture 

causes drying in the biofilter, activation of the microbes and formation of 

channels in the environment. The presence of rodent animals in the biofilter 

causes problems in the orientation of the contaminated air and reduces the 

treatment efficiency. Weed growth on the biofilter limits the exchange of 

oxygen in the biofilter and thus causes insufficient treatment. Also, root 

systems of weeds cause clogging of the biofilter (Nicolai and Schmidt 

2005). 

 Shah et al. (2003) carried out a 54-day study to determine the NH3 and 

CO2 removal performance of biofilter in a broiler batch of 27 000 chickens. 

In the horizontal biofilter installed in the broiler cluster, the material was 

collected by comparing animal manure compost, wood particles, and soil 

in specific proportions. They found that the biofilter reduced NH3 

emissions from the shelter by an average of 97% and CO2 emissions by an 

average of 66%. 

 Tymczyna and friends (2004), In the study of the removal of chemical 

and biological air pollutants in the polluted air taken out of the hen set in 

the work with the biofilters. In this study, the biofilter material, which is 

formed by mixing the peaty peat (35%), coarse-grained peat (35%), wheat 
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straw (10%), domestic waste compost (10%) and horse manure (10%), has 

been prepared. is spread in a biofilter. The polluıted air from the house is 

passed through a humidifier and reaches the biofilter. The temperature of 

the interior of the biofilter ranged between 14-25 °C and the relative 

humidity varied between 64-72%. The results obtained from the study are 

given in Table 5. 

 Melse and Vander Werf (2005) conducted a two-month study to 

develop a pilot-scale biofilter to reduce CH4 emissions from dairy cattle 

shelters. In the study using perlite and garden compost as biofilter material, 

the concentration of CH4 in the air entering the biofilter ranged from 0 to 

6 g / m3. In the study, the decrease in CH4 level in the contaminated shelter 

air passed through the biofilter for two months showed a variation between 

18-83%. 

 

Table 5. Pollutant concentrations and removal rate in poultry and 

biofilter 

Biofilt

er 

Worki

ng 

Time 

(days) 

Measurem

ent 

Location 

Ammo

nia 

(mg/m3

) 

Nitrat

e 

(mg/

m3) 

Nitrite 

(mg/

m3) 

Phosph

ate 

(mg/m3

) 

Chlori

de 

(mg/m
3) 

Sulfat

e 

(mg/

m3) 

5 

Poultry 23,87 0,1 0,62 0,03 0,33 0,82 

Biofilters 15,33 0 0 0 0,04 0,24 

%Remova

l  36 100 100 100 88 71 

35 

Poultry 24,53 1,11 0,65 0,87 0,45 0,77 

Biofilters 7,83 0,38 0,03 0,02 0,01 0,09 

%Remova

l 68 66 96 97 98 89 

65 

Poultry 28,93 0,97 0,56 0,66 0,47 0,6 

Biofilters 7,9 0,21 0,09 0,03 0,01 0,11 

%Remova

l 73 78 84 95 98 82 

95 

Poultry 34,7 0,65 0,02 0,32 0,8 0,37 

Biofilters 3,77 0 0 0,03 0,12 0,31 

%Remova

l 89 100 100 91 85 17 

180 

Poultry 19,9 0,05 0,03 0,07 0,07 0,5 

Biofilters 6,55 0,05 0,01 0,02 0,04 0,21 

%Remova

l 67 0 70 73 40 58 
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6. Water and Vegetable Oil Spraying 

 It is a method used to reduce PMI which is a significant pollutant among 

pollutants originating from animal shelters. As the suspended PM can 

absorb toxic and odorous gases, gas emissions from animal shelters can be 

reduced by reducing them. Water and vegetable oil can also be sprayed 

into the animal shelter's internal environment using back pumps or a fixed 

sprinkler system installed in the barn. Studies have shown that once a day 

spraying sufficiently reduces the PM concentration in the shelter, but once 

this application is not recommended. The nozzles of the sprayers should be 

of suitable size and uniform distribution for this system to work efficiently. 

However, in this method; control room, spraying equipment or system and 

automatic dispensing system that will allow the oil to circulate within the 

shelter. Also, the oil sprayed shelter floor requires oil cleaning in addition 

to the routine cleaning process in the animal barn. All these requirements 

will give the producer extra worker and infrastructure costs and limit the 

implementation of this system (Zhang 1997). 

 It is observed that the studies mostly focus on egg and broiler houses 

and pig shelters. The fact that PMs were found in fewer concentrations than 

other cultivars in dairy cattle removed the need for studies to reduce PMI. 

 Gustafsson and Wachenfelt (2006) conducted a study on the effect of 

the water-rapeseed oil mixture on the total dust concentration of the water 

sprayed on the ground in a breeding poultry farm. In the study, water and 

water-rapeseed oil mixture were applied to the poultry environment in 

quantities of 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 L / m2. water-rapeseed oil mixture 

consists of 90% water and 10% oil. As a result of the study, it was 

determined that the water and oil mixture decreased the total dust 

concentration by 65% and 50% respectively. 

 Banhazi et al. (2007) investigated the effect of water and oil mixture on 

PM10, PM2.5, and NH3 concentrations during a winter season in broiler 

house in Australia. In the study, canola oil-water-surfactant mixture was 

used in the spraying process with a back pump in a ratio of 8: 4: 1. To 

prevent the bed from getting too wet, the water content is kept less than the 

oil. Low-pressure spraying requires dilution with water to reduce the 

viscosity of the oil. At the end of the study, a 30% decrease in PM10 

concentration was observed, and a 45% decrease in PM2.5 level was 

observed. The reduction rate for the NH3 level was 58%. 

 Aarnink et al. (2009), broiler house in their study of the effects of oil 

spraying PM10 and PM2.5 concentrations in the poultry house 

investigated. In the research, rapeseed oil was sprayed into the interior once 

a day and once every two days with the automatic spraying system installed 

in the broiler cluster. In laying hens, the same oil was applied to the poultry 

house by spray gun with 20 ml / m2 per day. PM10 concentrations in broiler 
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houses decreased by 55-85%, while PM2.5 level decreased by 70-90%. 

Reduction rates in poultry houses were 12-51% and 31-75% for PM10 and 

PM2.5, respectively. In addition, no significant relationship was found 

between the breeding system and the rate of reduction in laying hens and 

it was observed that the oil spraying method did not have a considerable 

effect on the egg production in the house. 

7. Washing Walls and Wet Gas Cleaners 

 The use of water can be an effective method for cleaning PM, NH3, H2S 

and other pollutant gases from polluted indoor air exiting from animal 

shelters. Many industrial air pollution control systems use to spray water 

to clean PM, NH3, SOx, and NOx in contaminated air in various industries. 

In wet gas cleaners, an alkaline substance is added to the water to remove 

acidic pollutants. These systems work by re-circulating the water used. 

Wet pads used as a cooling system in animal shelters are an excellent wet 

gas scrubber (Figure 4.) (Ogink and Bosma 2007). 

 

 
 

Figure 4. Wet cleaner applied to a mechanical ventilated shelter 

 

 Manuzon et al. (2007) developed a multi-pollutant gas scrubber in the 

laboratory environment to reduce NH3 concentrations in animal shelters. 

In his study, this cleaner evaluated the reduction performance of the system 

and consequently found the reduction rate in the NH3 concentration to be 

60%, 45% and 27% for indoor concentrations of 10, 30 and 100 ppm, 

respectively. 

 Melse et al. (2008) evaluated the performance of multiple pollutant gas 

purifiers by reducing NH3, PM and odor concentrations in broiler houses 

and pig shelters. The mean reduction rates obtained for the study were 

obtained as 83% (63-98%) for NH3, 43% for PM10 (41-46%) and 42% 

(23-61%) for PM2.5. 
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 Ogink et al. (2008) conducted a study to determine the performance of 

wet ammonia cleaner and multi-pollutant cleaners in broiler houses in the 

Netherlands. According to the study results, wet ammonia cleaner achieved 

an average reduction rate of 91%. Multiple pollutant scavengers have made 

reduction rates of NH3, PM10, and PM2.5, respectively, with an average 

of 83%, 51% and 54% reduction, respectively. 

 Bandekar et al. (2008) conducted a study on the efficiency of wet 

ammonia cleaners to reduce NH3 concentrations from broiler plants. In the 

study, a new simple wet ammonia cleaner design which can be applied 

easily in broiler house was studied. For this reason, reduction efficiencies 

were determined according to parameters such as distance from fan and 

pressure of water applied to a wet cleaner. As a result of the study, the 

highest NH3 reduction rate was determined as 73%. According to these 

results, wet ammonia cleaners can be effectively used to reduce NH3 

emissions from broiler houses. 

 Zhao et al. (2011), for the reduction of NH3, PM10, PM2.5 and CO2 

emissions from pig shelters, placed several pollutant cleaners in the air 

outlet opening of the animal barn. The polluted indoor air from the shelter 

is passed through this cleaner, and the emissions to the external 

environment are reduced. At the end of the study, it was found that the 

decrease in the PM10 concentration in the polluted indoor air from the 

shelter was 61-93%, the decrease rate of PM2.5 was 47-90%, and the NH3 

decrease rate was between 70-100%. In the study, no difference was 

observed between the CO2 concentration in the air entering the multiple 

pollutant cleaners and the CO2 level in the air. Also, differences between 

PM10 and PM2.5 concentrations were not statistically significant.  

8.Chemical Solids 

 Chemical additives are an essential option in reducing pollutant 

emissions from animal shelters. It is a method that is frequently applied in 

broiler and chicken laying. This method is usually alum (Al2 (SO4) 

3.18H2O) and so on. Chemical substances. In studies conducted, 20 g / kg 

(20%) of broiler litter material was added to reduce the release of NH3 

from the base by 99% (Moore et al. 1995). Many additives can be used to 

reduce emissions from solid and liquid fertilizers. The additives claimed to 

reduce NH3 emissions in the US, and Europe has been tested for their 

treatment properties. According to the test results, 39 products were 

successful in lowering NH3 emissions, and 18 products were not 

successful. The use of animal shelters in animal shelters has been very 

successful (99%) to reduce the pollutant emissions of chemical additives, 

while it provides an additional cost for producers. This situation may 

adversely affect manufacturers' views of this method (Worley 2011). 
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 Ullman et al. (2004), sodium bisulfate (NaH2SO4), minerals such as 

alum, zeolite, the outer shell of a coconut, H2SO4 to the base or fertilizer 

by adding chemicals in broiler farms to prevent the spread of NH3 gas from 

the bottom and manure can be prevented. Those acidic characters from 

these chemical additives react with uric acid to reduce NH3 concentrations 

by lowering the pH of the substrate and reducing the population of bacteria 

producing NH3. According to some studies, the addition of NaH2SO4 to the 

substrate or fertilizer decreases the NH3 concentration by 90% (Mcward et 

al. 2000, Pope and Chemy. 2000). In studies conducted on alumina in 

broiler houses, the NH3 removal rate has been changed to 57-99% (Moore 

et al. 1999). NaH2SO4 and alumina were applied successfully (Mcward et 

al., 2000). By adding zeolite to fertilizer, NH3 concentration decreased by 

44%.In the study on coconut shell, 50% removal rate was achieved due to 

shell, adsorbent performance (Kithome et al. 1999). 

 Ritz et al. (2006) applied iron II sulfate (Fe2(SO4)3) compound to 

control NH3 concentrations in a broiler house, 45 kg for each 93 m2 of 

house. This process was carried out in two clusters for four days. At the 

end of the study, the reduction rates in NH3 concentrations varied between 

0-58%. 

 Burns et al. (2008c) investigated the effect of spraying liquid alumina 

litter material on NH3 concentrations in the broiler house. In this study, 

liquid alum chickens were applied to the litter material before being taken 

into the henhouse. It has been emphasized that the use of liquid alum 

instead of powder alum has some advantages in keeping the NH3 

concentration under control. Liquid alum creates a healthier and safer 

environment for poultry workers and chickens and saves heating costs as 

the need for ventilation in the cold months decreases with the NH3 

concentration. According to the study results, NH3 levels in the liquid 

alumina applied at low concentrations to the substrate material during 41 

days of measurement decreased by 0-90%. 

 Li et al. (2008c) investigated the effect of four different chemical 

additives on the reduction of NH3 emissions from poultry manure. In the 

study, zeolite, alum, Fe2(SO4)3  and NaH2SO4 were used as additives. 

Chemical additives on laying fertilizer have been applied in doses of 0.5 

and 1.0 kg /m2. As  a result of the study, the NH3 removal rates were 67-

96% for zeolite, 63-94% for alum, 82-87% for iron II sulfate and 74-92% 

for sodium bisulfate. When the applied doses of chemical additives 

increased, removal rates increased. Similarly, there was no significant 

difference between the removal rates of chemical additives at low doses 

(0.5 kg / m2), whereas higher doses of alum and iron II sulfate showed 

higher removal rates than sodium bisulfate. 
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 Lim et al. (2008) state that a chemical additive that is successful in 

reducing the concentration of NH3 in broiler houses due to differences 

between broiler and laying hens may not perform the same in poultry 

houses. Therefore, they investigated the effect of alum and aluminum 

chloride (AlCl3) in reducing the concentration of NH3 in the hen cluster. 

At the beginning of the study, because the manure was found in the house, 

the dry alum was distributed manually on this fertilizer. According to the 

data obtained at the end of the study, alum and AlCl3 applied to manure 

decreased the concentration of NH3 by 23%. The maximum removal rate 

was recorded as 40%. NH3 level decreased by 27% when AlCl3 was applied 

to the fertilizer pile on the lower floor of the shelter. The reason why alum 

and AlCl3 do not provide a successful removal in the laying hens is shown 

to increase the moisture content of the manure when applied on fertilizer. 

The high moisture content in the fertilizer increases the release of NH3 

from the manure.  

9.  Ozonation 

 Ozone is a powerful oxidizing agent and is a very active natural 

germicidal agent. Ozone in the upper layers of the atmosphere protects the 

earth from solar radiation. However, ozone in high concentrations at 

ground level can have toxic effects. As is known, in drinking water 

treatment, ozone has been used since 1906. Also, ozone generators provide 

clean air environment in the residential, office and various industrial 

buildings and provide a feeling of freshness to the indoor atmosphere 

(Singer 1990, Tate 1991, Droste 1997). The molecular structure of ozone 

is three oxygen atoms (O3). Ozone gas is not a stationary gas and reacts 

with other compounds to alter the molecular structure of these compounds. 

At low concentrations (0.001-0.05 ppm), it smells like fresh mountain air. 

But at higher levels, the smell is similar to the fire odor from electricity. 

Ozone decomposition to oxygen occurs very quickly. The half-life of 

ozone can reach up to 60 minutes in a cold and sterile environment. N 

typical room conditions, the half-life is 20 minutes. This period is shorter 

in the dusty interior of animal shelters. The final products of the oxidation 

reaction with ozone are water vapor and CO2. Owing to the ability to react 

with many organic materials and to oxidize these materials, animal shelters 

may also oxidize many pollutant gases in the indoor air and reduce the 

emissions from the animal barn by destroying them. However, some of the 

studies in which ozone is used as a control strategy have revealed that 

pollutant concentrations in animal shelters do not differ with ozone. 

Therefore, more studies are needed on this subject (Hill et al. 2002, 

Elenbaas-Thomas et al. 2005). 

 Keener et al. (1999), in their work in pig shelters, ozone, NH3 

concentration of 58% and PM concentration of 60% of the stated that the 

removal; (Elenbaas-Thomas et al.) (2005) reported that ozone 
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administration in pig shelters has no significant effect on NH3, H2S, odor, 

and PM concentration. 

 Wang et al. (2008) investigated the effect of ozone on PM10, PM2.5 

and total suspended PM concentrations in the broiler house. In the study, 

the PM concentrations in all three groups obtained in the ozone-treated 

cluster were higher than the levels measured in the control set. 

  Li et al. (2009) applied different ozone concentrations (0.03-4 ppm) on 

animal manure in their laboratory scale studies for the application of ozone 

in animal shelters. According to the study results, ozone application on 

animal manure did not make a significant difference in NH3 concentration. 

Also, this application increased PM concentration in PM2.5 size in the 

circle. 
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FINDIK ZURUFU KOMPOSTUNUN İNKÜBASYON SÜRECİNDE 

TOPRAKLARIN BAZI BİYOLOJİK ve KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

        

Funda IRMAK YILMAZ*  & Emel ELTUTMAZ  

 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki hızlı artış tarım toprakları üzerinde tarımsal 

faaliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Bu da tarım sisteminde gübre ve 

kimyasal ilaçların aşırı ve bilinçsiz kullanımına hem çevre hem de toprak 

sorunlarına yol açmaktadır. Toprak sorunlarının büyük bir bölümü 

toprağın yanlış ve amaç dışı kullanımı ile birlikte özelliklerinin bozulması 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak uygulandığı ve 

geliştirildiği bir ülke olarak değişik özelliklere sahip bitkisel atıklar ortaya 

çıkarmaktadır. Söz konusu olan bu atıklar sahip oldukları içeriklerle 

organik madde kaynağı olarak düşünüldüğünde organik gübre ve bitki 

yetiştirme ortamı gibi potansiyellere sahiptirler. Bu atıkların bitki besleme 

değerlerinin yüksek olması, çevreye katkı sağlaması ve kimyasal 

gübrelerin pahalı olması gibi sebeplerle tarımda kullanımları ön plana 

çıkarılmıştır. 

Toprakların organik madde dengesi tarımsal açıdan sürdürülebilirliğin 

en önemli göstergesidir. İnsan beslenmesindeki ve ekolojik denge 

içerisindeki yeri dikkate alındığında toprakların sürdürülebilir bir biçimde 

kullanılması gerekmektedir (Alagöz ve ark., 2006). Tarımda 

sürdürülebilirlik tarımın devamı için toprakların fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesine bağlıdır. Bu özelliklerin 

korunması için en uygun gübreleme seçilmeli; toprak, bitki, arazi ve 

benzeri konulara önem verilmesini gerektirir.  

Doğal kaynak olarak toprakların üretkenliği sonsuz değildir, bu nedenle 

toprakların korunması ve üretimin devamı için toprakların temel 

özelliklerinin devamlılığının sağlanması gerekmektedir. 

Bitkisel üretimde verimliliği arttırmak için organik kökenli atıkların 

geleneksel yöntemlerle kompostlaştırılması ile toprağa işlenmesi tarımsal 

olarak bilinen en eski toprak verimi arttırıcı uygulamadır. Fakat gereğinden 

fazla bekletilmiş kompostun toprağa ilavesi sonucu ortaya çıkan bazı 

olumsuz etkiler yeni kompost olgunlaştırma ve uygulama teknikleri ile 
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elenmiş yeniçağ kompost olgunlaştırma ve uygulama teknikleri son 

zamanlarda daha popüler hale gelmiştir (Inamura ve ark.,2013). 

Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde en fazla Ordu, Giresun, Trabzon ve 

Samsun illerinde, Marmara Bölgesi’nde ise en fazla Sakarya’da yetiştirilen 

fındık bitkisi bu illerin en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. 

Dünyanın en önemli fındık üretici ülkesi olan Türkiye; dünya fındık 

üretiminin yaklaşık %75’ini karşılamaktadır. Fındık yetiştiriciliği 

açısından ülkemizde en uygun bölge Karadeniz Bölgesidir. Ülkemizde en 

fazla Karadeniz Bölgesi’nde yetiştiriliyor olmasına karşın ülke genelinde 

toplam 39 ilde fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fındık yetiştiriciliği 

genelde aile işletmeleri şeklinde yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı veriler incelendiğinde görülmüştür ki 395 bin aile 

ve 700 bin hektarlık alanda fındık üretimi yapmaktadır (GTB, 2013; 

Aygün, 2015). 

Hasat sonrası fındık zurufu atık halindeyken bazı kimyasal ve fiziksel 

özellikleri onun bir organik materyal olarak değerlendirilebilecek 

yeterliliğe sahip olduğunu göztermektedir. Zuruf yüksek organik madde 

içeriği ile dikkat çekici bir materyaldir. Kapsadığı elementler bakımndan 

potasyum ve mikro elementlerce zengin azot ve fosfor içeriği yönünden 

yetersizdir. Ayrıca pH ve tuzluluk bakımından değerleri yeterlidir (Kacar 

ve Katkat, 1998). Düşük azot miktarı ve yüksek karbon içeriğine bağlı 

(33/1) C/N oranı yüksek olup ayrışması zor bir materyaldir ve bu sebepten 

toprağa doğrudan ilavesi yanlış bir uygulama olur. Zurufun uygun koşullar 

ve uygun zaman da yeteri miktarda bekletilerek olgunlaştırılarak toprağa 

uygulanması zurufu verimli hale getirir. 

Fındık zurufu; fındık meyvesini dıştan saran, başlangıçta yeşil renkli 

olan ve hasat olumunda tabandan başlayarak sarımsı kırmızı ya da 

kırmızımsı kahverengi renkli bir bitki dokusudur. Fındık zurufu, harman 

yerlerinde ayıklama makineleri ile fındıktan ayrılmaktadır. Fındık 

yetiştiriciliğinde hasat sonunda 1 kg yaş fındıktan yaklaşık 1/3 oranında 

kuru kabuklu fındık elde edildiği ve 1/5 oranında da kuru zuruf arta 

kalmaktadır. (Aygün, 2015).  

Fındık zuruf kompostunun bileşimi çiftlik gübresine yakın ya da daha 

zengindir (Çalışkan ve ark., 1996). Toprağa bitki besin elementlerini 

kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda toprağın fiziksel özelliklerini de 

iyileştirmektedir (Zeytin ve Baran, 2003; Bender Özenç, 2006).   

Fındık zurufu, çiftlik gübresi, tavuk gübresi ve torfun fındık 

bahçelerinde kullanımının araştırıldığı bir çalışmada; zuruf kompostunun 

doğal yapısında yer alan organik unsurların ayrışmaya daha dayanıklı 

olduğu, en iyi bitki gelişiminin 1500–3000 kg/da fındık zurufu ile elde 

edildiği bildirilmiştir (Özenç, 2004).  

Atık fındık zurufu kompostu uygulaması toprakların organik madde 

içeriğini artırır ve toprağın pek çok fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliğinin gelişmesini, toprakta mikrobiyal faaliyetleri yüksek oranda 
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artırmış aynı zamanda toprağın tamponlama kapasitesini artırıp kimyasal 

toprak özelliklerinden olan pH, elektriksel iletkenlik, değişebilir 

katyonların miktarı, organik madde ve toplam azot içeriğini; fiziksel 

özelliklerden ise agregat stabilitesi, hacim ağırlığı, tarla kapasitesi ve 

solma noktasını; biyolojik özelliklerden toprak solunumu ve mikrobiyal 

biyomas-C içeriğini artırmıştır (Birol ve Bender Özenç, 2011;  Aygün, 

2015; İslam, 2016).  

Bu çalışmada farklı oranlarda toprağa uygulanan fındık zurufu kompostu 

ve hayvan altlığının inkübasyon sürecinde toprağın bazı biyolojik ve 

kimyasal özelliklerine olan etkileri araştırılması amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT  

Sera koşulları altında yürütülen denemede 0 - 30 cm derinlikten alınan 

kumlu killi tınlı bünyeye sahip toprak, organik materyal olarak fındık 

zurufu kompostu ve hayvan altığı kullanılmıştır.  Fındık zurufu ve ve 

hayvan altlığı üretici bahçesi ve kendine ait ahırdan temin edilmiştir. 

Fındık zurufu doğal ortamında 2 yıllık bekletilen yığından alınmıştır. 

Hayvan altlığı büyük baş hayvan beslenen, yataklık olarak fındık zurufu 

serilmiş ahırdaki altlıktan alınmıştır. Her organik atık miktarları 30 t ha-1 

olacak şekilde tartılmış, 3 kg lık saksılara konulmuş ve 6 tekrarlı olmak 

üzere tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Uygulama 

konuları için kullanılacak olan organik materyaller hacimsel olarak farklı 

oranlarda karıştırılarak hazırlanmıştır. Saksılara konulan toprak tarla 

kapasitesinin % 60‘ ı oranında su kullanılarak nemlendirilmiştir. 

Çalışmanın 15 (1.dönem), 30 (2.dönem) ve 60. (3.dönem), günlerinde 

toprak örnekleri alınmış ve bu topraklarda bazı biyolojik ve kimyasal 

analizler yapılmıştır. Çizelge 1‘ de denemenin uygulama konuları 

verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Saksı denemesi uygulama konuları 

 Dozlar 

K Kontrol 

%100 FZ  Fındık zurufu 

%100 HA  hayvan altlığı 

% 50FZ+ %50 HA Fındık zurufu + hayvan altlığı 

% 75FZ+% 25 HA Fındık zurufu + hayvan altlığı 

% 25FZ+% 75 HA Fındık zurufu + hayvan altlığı 

 

Deneme toprağı, kumlu killi tın bünyeye sahip olup, nötr pH (7.1)’da 

ve tuzluluk sorunu taşımamaktadır. Kapsadığı nem içeriği bakımından 

tarla kapasitesinde olup yeter düzeyde nem içeriğine sahiptir. Organik 

madde düzeyi iyi (% 2.74), azot bakımından yeterli (% 0.3) fosfor içeriği 
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(10.69 mg kg-1 ) yeterli ve K içeriği (340 mg kg-1) bakımından oldukça 

yeter düzeydedir (Çizelge 2). 

Deneme toprağına ait özelliklerin belirlenmesinde tekstür, hidrometre 

yöntemi Bouyoucos (1962) ile, toprak reaksiyonu (pH) ve tuzluluk (EC), 

U.S.Salinity Lab.Staff (1954)’e göre, organik madde Nelson ve Sommers 

(1982), yarayışlı fosfor Olsen ve ark.,(1954), yarayışlı potasyum Carson 

(1980)’ e göre yapılmıştır. Topraklarda biyolojik analizler; CO2 üretimi 

Isermeyer (1952); mikrobiyal biyomas – C Anderson ve Domsch (1978),’ 

e göre saptanmıştır. 

Çizelge 2. Deneme toprağına ait bazı özellikler 

Bünye Kumlu-killi tın 

Kum (%) 60 

Kim (%) 22 

Silt (%) 18 

Ph 7.1 

EC (mmhos/cm) 44.5 

Organik madde (%) 2.74 

Toplam N (%) 0.3 

Bitkiye Yarayışlı P (mg kg-1) 10.69 

Ekstrakte edilebilir K (mg kg-1) 340 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

CO2 –  Oluşumu (Toprak Solunumu) 

Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamalarının CO2 

oluşumu üzerine etkisi istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamaları 

toprakta CO2 oluşumunu pozitif yönde etkilemiş ve yükseltmiştir. 

İnkübasyon denemesinde doz ortalamaları dikkate alındığında en yüksek 

değer %50 FZ+%50 HA ortamında elde edilmiştir. Ayrıca inkübasyon 

denemesinde süre arttıkça CO2 üretimi değerleri artmıştır (Çizelge 3). 

Çalışma sonuçlarına göre inkübasyon denemesi topraklarında ortalamalar 

dikkate alındığında en yüksek değer %50 FZ+%50 HA ortamında elde 

edilmiş olup kontrole göre 1.33 kat artış sağlanmıştır. Biyokömür ve 

vermikompost uygulaması yapılan bir çalışmada topraklardaki CO2 

oluşum değeri inkübasyon denemesinde 3.03-14.75 mg CO2/100 g-1/gün-1 

değerleri arasında, saksı denemesinde ise 6.44-24.48                                                    

mg CO2/100 g-1/gün-1 değerleri arasında tespit edilmiştir (Kurt, 2016). 

Topraklarda saptanan CO2 üretimi, toprakta yaşayan canlı 

organizmaların solunumları ile üretilen CO2 miktarını göstermekte olup, 

toprak solunumunu da ifade etmektedir. Topraklarda oluşan CO2’in çok 

büyük bir kısmını (2/3’ünü) toprakta yaşayan toprak canlıları (toprak 
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faunası ve mikroflora) meydana getirmekte ve bir kısmı da (1/3’ü) bitki 

kökleri tarafından üretilmektedir (Haktanır ve Arcak., 1997). Bundan 

dolayı CO2 üretiminin saptanmasında aynı zamanda toprakların biyolojik 

aktivitesinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir değerlendirme seklidir 

(Anderson, 1982). 

 

Çizelge 3 İnkübasyon Topraklarında CO2 Oluşumu Değerleri (mg 

CO2/100 g-1 gün-1) 

Ortamlar 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 
Doz 

Ortalaması 

Kontrol 1.23 hi 3.8 a 1.74g-i 2.27bc 

%50 FZ+%50 HA 3.33abc 1.94e-h 3.82 ab 3.03 a 

%100 FZ 1.52 g-i 1.14 hi 3.22a-d 1.96bc 

%100 HA 3.15 a-d 2.29 d-g 1.87 f-i 2.44b 

% 25 FZ+%75 HA 1.14 hi 2.79 c-f 1.22 hi 1.71c 

% 75 FZ + %25 HA 2.87 b-e 0.95 i 1.99 e-h 1.94bc 

Dönem Ortalaması 2.20 2.16 2.31  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark istatistik 

olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi grubu içinde 

önemli değildir. LSD (p<0.01) (Dozxdönem)=0.48524, LSD (p<0.01) (Doz)= 0.28015. 

 

Mikrobiyal Biyomas-C  

Fındık zurufu ve hayvan altlığı uygulamalarının farklı oranlarda 

karıştırılmasıyla hazırlanan ortamların mikrobiyal biyomas-C üzerine 

etkisi istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Uygulamaların etkisi elde edilen sonuçlara göre ortalamalar dikkate 

alındığında inkübasyon denemesinde mikrobiyal biyomas-C değerleri 

3.35-6.02 mg biyomas-C 100 g.k.t-1 değerleri arasında belirlenmiştir 

(Çizelge 4). İnkübasyon denemesinde en yüksek mikrobiyal biyomas 

değeri  %50 FZ+%50 HA dozunda, tespit edilmiştir.   

 

Çizelge 4 İnkübasyon Topraklarında Mikrobiyal Biyomas Değerleri                     

(mg biyomas-C 100 g.k.t-1) 

Ortamlar 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 
Doz 

Ortalaması 

KONTROL 3.00c 3.77bc 3.30bc 3.35C 

%50 FZ+%50 HA 7.50a 7.11a 3.45bc 6.02A 

%100 FZ 5.45abc 5.70abc 5.83ab 5.60AB 

%100 HA 3.41bc 5.63abc 3.60bc 4.21BC 

% 25 FZ+%75 HA 3.27bc 6.00ab 7.40a 5.56AB 

% 75 FZ + %25 HA 5.00abc 4.30bc 6.08ab 5.11AB 

Dönem Ortalaması 4.95 5.41 4.95  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark istatistik 
olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi grubu içinde 

önemli değildir. LSD (p<0.01) (Dozxdönem)=1.41643, Doz:0.81778. 
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Dozxdönem interaksiyonuna göre 1 ve 2. dönem %50 FZ+%50 HA 

dozunda en yüksek değer belirlenmiş olup bu uygulama ile kontrole 

kıyasla yaklaşık 2.5 kat artış sağlanmıştır. İnkübasyon zamanına bağlı 

olarak fındık zurufu ve hayvan altlığı uygulamaları mikrobiyal biyomas 

değerlerini artırmıştır.  

Topraktaki canlı mikroorganizma ağırlığını ifade eden mikrobiyal 

biyomas, C, P, S ve N gibi bitki besin maddelerinin varlığı ve toprak 

organik maddesinde meydana gelen dönüşümlerin bir göstergesi kabul 

edilir. Toprakların biyolojik zenginliğinin değerlendirilmesinde son 

dönemlerde en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi mikrobiyal 

biyomastır. Var oluşunu toprakta gerçekleştiren canlılar içerisinde yer alan 

ve topraklarda aktif olarak biyokimyasal döngülere katılan canlıların 

ağırlık olarak sayıları mikrobiyal biyomas olarak tanımlanır (Çengel, 

1990).  Toprağın mikrobiyal biyomas kriteri genellikle toprak nemi, toprak 

reaksiyonu ve organik madde tarafından kontrol edilir. Toprak mikrobiyal 

biyokütlesi, çok önemli toprak biyolojik özelliklerinden biridir. 

Mikrobiyal biyokütlenin ölçümü farklı ekosistemlerdeki biyokütle 

dönüşümünün tanımlanması ve açıklanması için de faydalıdır (Solaiman, 

2007). 

Organik Madde İçeriği  

Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamaları toprakların 

organik madde kapsamında istatiksel olarak önemli farklılıklar meydana 

getirmiştir (p<0.05). Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı 

uygulamalarının toprakların organik madde içeriğine ait sonuçlar Çizelge 

5’ de ve uygulamaların topraklarda meydana getirdiği değişim Şekil 4.6’ 

da verilmiştir.  Ortalama değerler dikkate alındığında uygulamaların 

kontrole oranla topraktaki organik madde miktarını, inkübasyon 

denemesinde       %2.74 - %3.31 arasında saptanmıştır. Dönem ortalamaları 

ön plana çıkmış olup etkili dozlar %100 FZ ve %75 FZ + %25 HA dozları 

olmuştur (Şekil 4.6). Topraklara uygulanan organik materyallerin 

toprakların organik madde miktarını artırması beklenen bir sonuç 

olmuştur. Yapılan bir araştırmada, ülkemizde en yüksek organik madde 

kapsamı Karadeniz Bölgesi topraklarında elde edilmiştir. Bunun nedeni 

düşük sıcaklık, nem ve yoğun bitki örtüsüdür (Ülgen ve Yurtsever, 1995). 
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Çizelge 5. İnkübasyon Topraklarında Organik Madde İçeriği (%) 

Ortamlar 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 
Doz 

Ortalaması 

KONTROL 2.74 2.70 2.79 2.74C 

%50 FZ+%50 HA 3.32 3.10 3.20 3.20AB 

%100 FZ 3.20 3.44 3.29 3.31A 

%100 HA 3.13 3.22 2.99 3.12AB 

% 25 FZ+%75 HA 3.01 3.08 2.88 2.99BC 

% 75 FZ + %25 HA 3.59 3.17 3.17 3.31A 

Dönem Ortalaması 3.16 3.12 3.05  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark istatistik 

olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi grubu içinde 
önemli değildir.  LSD (p<0.001) (Doz): 0,1442.  

 

Tarımsal üretim uygulamalarında bitkinin toprakta verimli 

gelişebilmesi, bulunduğu toprak yapısının fiziksel ve kimyasal değerleri ile 

ilişkilidir. Toprağın fiziksel parametrelerini düzenleme ve devamlılığını 

sağlamada en fazla başvurulan uygulama ise toprağa organik materyallerin 

ilavesi olmaktadır (Bender ve ark, 1998). 

 

Fındık Zurufu Kompostu ve Hayvan Altlığı Uygulamalarının 

Toprakların Makro Element İçeriklerine Etkisi  

Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamaları inkübasyon 

toprakların da bitkiye yarayışlı P içeriğinde istatiksel olarak önemli 

farklılıklar meydana getirmiştir (p<0.01). Fındık zurufu kompostu ve 

hayvan altlığı uygulamaları toprakta bitkiye yarayışlı P miktarını artırmış 

olup doz ortalamaları göz önüne alondığında inkübasyon topraklarındaki 

bitkiye yarayışlı P değerleri 8.55-12.22 mg kg-1 arasında saptanmış; en 

düşük değer %50 FZ+%50 HA ve %100 FZ ortamlarında, en yüksek ise 

%75 FZ + %25 HA dozunda belirlenmiştir(.Çizelge 6). Bu uygulama dozu 

ile (%75 FZ + %25 HA) bitkiye yarayışlı P değerinde 1.5 kat bir artış 

sağlamıştır. Dönem ortalamalarına bakıldığında bitkiye yarayışlı P 

değerinin 2. dönemin en etkili dönem olduğu görülmektedir. Ayrıca 

istatiktiksel olarak dönem ortalamaları %1 düzeyinde önemlidir. CFA’ya 

göre (California Fertilizer Assosication,(1995). Fosforun alınabilirliğinin 

en yüksek olduğu pH aralığı 6 - 7.5 olarak belirtilmiş olup, çalışma sonucu 

elde edilen fosfor değeri belirtilen aralıklarla uyumlu bulunmuştur.  

Yapılan bir çalışmada tın ve kil bünyeli topraklara farklı dozlarda 

uygulanan vermikompostun toprakların yarayışlı fosfor içeriğini artırdığı 

rapor edilmiştir  (Aktaş, 2018). 

Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamaları ekstrakte 

edilebilir K değerinde dönem ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

önemli farklılıklar meydana getirmiştir (p<0.01). Uygulamalar ekstrakte 

edilebilir K miktarını artırmış; toprakların ekstrakte edilebilir K değerleri 

dönem ortalamaları dikkate alındığında 274 - 403 mg kg-1 arasında 
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bulunmuş ve %75 FZ + %25 HA dozu en etkili doz olmuştur     (Çizelge 

6). Topraklarda K değerlerinde meydana gelen artış fındık zurufu ve 

hayvan altlığının içermiş olduğu yüksek K değerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Topraklarda değişebilir K miktarının 40 - 150 mg kg-1 

arasında değiştiği ve değişebilir K’un 150 mg kg-1 olduğu zaman bitkilerde 

beslenme yönünden bir sorun olmayacağı çeşitli araştırıcılar tarafından 

bildirilmiştir (Namlı ve ark., 2017). Mahmoud ve Ibrahim (2012), 

yaptıkları çalışmada topraklara uygulanan vermikompostun yarayışlı K 

içeriğini belirgin bir şekilde artırdığını ve istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar meydana getirdiğini bildirmiştir. 

Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamalarının dönem 

ortalamarı göz önüne alındığında inkübasyon topraklarının Ca içerikleri 

üzerindeki etkisi istaitistiksel olarak önemli bulunmuş (p<0.01) ve 2. 

dönem toprakları ön plana çıkmıştır (Çizelge 6). En önemli dönem 2. 

Dönem olarak bulunmuş ve diğer dönemlere oranla bu dönem yaklaşık 1.1 

kat artış sağlamıştır. Doz ortalamaları istatistiki olarak önemli bulunmasa 

bile fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamaları toprağın Ca 

kapsamını artırmış ve rakamsal olarak toprakların Ca kapsamı 1526 – 1716 

mg kg-1 arasında bulunmuştur. Ergün (2017); Biyokömür ve ahır gübresi 

uygulamalarının toprağın alınabilir Ca içeriğinin istatistiki öneme sahip 

olmadığını ve toprakların Ca içeriklerinin 1760 - 1902 mg kg-1 arasında 

değişim gösterdiğini bildirmiştir. 

Fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamalarının dönem 

ortalamaları göz önüne alındığında inkübasyon sürecinde toprakların Mg 

içerikleri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0.01). Doz ortalamaları göz önüne alındığında fındık zurufu ve hayvan 

altlığı uygulamaları toprakta alınabilir Mg miktarını kontrole göre artırmış; 

bu değer 374 - 410 mg kg-1 arasında bulunmuştur (Çizelge 6) En düşük 

değer kontrol ortamında, en yüksek ise %100 HA ortamında belirlenmiş; 

bu iki uygulama ile %9 oranında artış sağlanmıştır. Namlı ve ark. (2017), 

topraklara uygulanan tavuk altlığı biyokömürünün toprağın Mg içeriğini 

kontrole nazaran artırdığını ve alınabilir Mg’da meydana gelen bu 

artışların  (p<0.05 düzeyinde) önemli bulunduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 

fındık zuruf kompostunun artan dozlarıyla birlikte kumlu tınlı toprağın Zn 

kapsamının düzensiz bir şekilde arttığını; inkübasyon süresiye birlikte 

azaldığı bildirilmiştir (Karaca, 2016; Tarakçıoğlu ve ark. 2019). 

Erdal ve Tarakçıoğlu (2000) çay atığı, tütün tozu, fındık zurufu ve ahır 

gübresi gibi organik kaynakların mısır bitkisi gelişimi ve kimi besin 

maddesi içerikleri üzerine olan etkilerini araştırdıkları inkübasyon 

çalışmalarında (3ay) toprağa, 2 ton/da olacak şekilde organik madde 

karıştırmışlar ve mısır bitkisi yetiştirmişlerdir. Toprağa eklenen organik 

maddeye bağlı olarak bitki kuru ağırlığı ve bitkinin N, P, K, Fe, Cu ve Zn 

oranlarının değişik düzeylerde atttığını ve elde edilen bu artışların istatiksel 

olarak önemli bulunduğunu belirlemişlerdir (Irmak Yılmaz ve ark., 2017). 
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Çizelge 6. İnkübasyon Topraklarında Bitkiye Yarayışlı P, Ekstrakte 

Edilebilir K, Alınabilir Ca ve Mg İçerikleri (mg kg -1) 
Ortamlar  

P(mg kg1) 
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 

Doz Ortalaması 

KONTROL 10.69 bcd 11.53abc 8.76cde 10.33 B 

%50FZ+%50HA 5.57f 11.53 abc 8.57cdef 8.55 C 

%100 FZ 6.18ef 9.41bcd 10.05bcd 8.55 C 

%100 HA 7.95def 10.28bcd 9.88 bcd 9.37 BC 

%25FZ+%75HA 9.97 bcd 9.96 bcd 8.63cde 9.52 BC 

%75FZ+%25HA 14.35 a 12.04 ab 10.26bcd 12.22 A 

Dönem Ortalaması 9.12 B 10.79 A 9.36 B  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark 

istatistik olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi 
grubu içinde önemli değildir.  

LSD (p<0.001  (Doz )=0.88504, LSD(p<0.001) (Dönem)=0.66582 LSD (p<0.001 (Doz x 

Dönem) = 1.53294. 

Ortamlar  

K (mg kg1) 
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 

Doz Ortalaması 

KONTROL 340 312 289 313 BC 

%50FZ+%50HA 249 280 294 274 C 

%100 FZ 313 446 368 376 AB 

%100 HA 308 252 305 288 C 

%25FZ+%75HA 279 271 306 285C 

%75FZ+%25HA 402 333 475 403 A 

Dönem Ortalaması 315 316 339  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark 

istatistik olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi 
grubu içinde önemli değildir. LSD(p<0.001) (Doz)=34.3445. 

Ortamlar  

Ca (mg kg1) 
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 

Doz Ortalaması 

KONTROL 1474 1730 1635 1613 

%50FZ+%50HA 1540 1709 1488 1579 

%100 FZ 1439 1691 1449 1526 

%100 HA 1775 1802 1572 1716 

%25FZ+%75HA 1542 2036 1542 1707 

%75FZ+%25HA 1561 1445 1621 1542 

Dönem Ortalaması 1555B 1736 A 1551 B  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark 
istatistik olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi 

grubu içinde önemli değildir. LSD(p<0.001) (Dönem)= 162.9750 

Ortamlar  

Mg (mg kg1) 

1.Dönem 

2.Dönem 3.Dönem 

Doz Ortalaması 

KONTROL 385 cde 387 cde 369e 380 C 

%50 FZ+%50 HA 365 e 370 e 389 bcde 374C 

%100 FZ 364e 403abcd 383 de 384BC 

%100 HA 387 cde 434 a 408 abcd 41A 

% 25 FZ+%75 HA 393 bcde 394 bcde 416 abc 401AB 

% 75 FZ + %25 HA 431a 384 cde 420 ab 412A 

Dönem Ortalaması 387 395 397  
Özellikler için yapılan varyans analizi sonucunda en az iki grup ortalaması arasındaki fark 
istatistik olarak önemli bulunmuştur. Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, kendi 

grubu içinde önemli değildir. LSD (p<0.001 (Doz )= 9.2015 LSD (p<0.001 (Doz x Dönem) = 

15.9375, LSD (p<0.01) (Rizosfer)= 15.5208. 
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SONUÇ 

Fındık zurufu ve hayvan altlığının farklı oranlarda karıştırılması 

sonucunda oluşturulan dozların inkübasyon sürecinde toprakların bazı 

kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülen sera denemesinde sonuçlar aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir. 

Genel olarak fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığı uygulamalarının 

toprakların bazı biyolojik özellikleri ve besin elementi içeriklerine etkileri 

olumlu olmuştur. Çalışma sonucuna göre inkübasyon denemesi 

topraklarında CO2 oluşumu ve mikrobiyal biyomas-C degeri dikkate 

alındığında en yüksek değer %50 FZ+%50 HA dozu etkili olmuştur.  
Dönemler göz önüne alındığında ise biyolojik analizlerde en etkili 

dönemin üreaz enzim aktivitesi dışında 1. ve 3. dönem olduğu, 1. dönemde 

fındık zurufu kompostu ve hayvan altlığının doğal değerlendirilebilir 

karbon kaynakları içerdiği (C/N oranının dar olması) için bu dozların 

mikroorganizmalar tarafından hızlıca değerlendirilerek ilk dönemde 

biyolojik faaliyetleri artırması olduğu düşünülmektedir. Organik madde 

içeriği fındık zurufu hayvan altlığı uygulamalarında öne çıkan dozlar %100 

FZ ve %75 FZ + %25 HA dozları olmuştur. Farklı dozlarda fındık zurufu 

ve hayvan altlığı uygulamalarının bitkiye yarayışlı P ve ekstrakte edilebilir 

K değerlerinde en etkili doz CO2 oluşumu ve mikrobiyal biyomas 

değerinde olduğu gibi %75 FZ+%25 HA dozu olarak belirlenmiştir. Tüm 

bilgiler değerlendirildiği zaman inkübasyon topraklarında mikrobiyolojik 

aktivite artışı, organik madde ve bitki kök bölgesi besin elementleri dikkate 

alındığında  fındık zurufu kompostunun tek başına kullanıldığı dozlardan 

çok hayvan altlığı ile karıştırıldığı dozlar öne çıkmış ve etkin doz olarak 

belirlenmiştir. Özellikle %75 FZ+%25 HA dozu tek başına ya da daha 

diğer karışım oranlarına kıyasla ilk sırayı almıştır. Bu doz besin elementi 

yarayışlılığı açısından en etkili doz olarak öne çıkmıştır.  
 

Teşekkür: Bu çalışma Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 

Koordinatörüğü tarafından TF-1534  kodu ile desteklenmiştir. 
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RENK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE SU ÜRÜNLERİ İŞLEME 

TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI 

Demet KOCATEPE Bengünur ÇORAPCI 

 

1. GİRİŞ 

 Işık; büyük bir hızla yayılan, dalga veya foton olarak adlandırılan 

parçacıklar topluluğudur. Doğada dalga halinde yayılan pek çok ışık çeşidi 

bulunmaktadır. Bunların dalga boyu 3 km ile 3x10-6 nm arasında 

değişmektedir. Renk ise, ışığın spektral dağılımından meydana gelen 

görsel bir özellik olarak tanımlanabilir. İnsan gözü tarafından algılanabilen 

renkler, sadece 380-770 nm arasındaki dalga uzunluğunda beliren 

renklerdir (Başoğlu, 2001). Görünür ışığın renkleri Çizelge 1’de 

verilmiştir.  

Çizelge 1. Görünür Işığın Renkleri (Bohren, 2006) 

 

RENK DALGA BOYU 

ARALIĞI 

FREKANS 

ARALIĞI 

KIRMIZI ~ 700–635 nm ~ 430–480 THz 

TURUNCU ~ 635–590 nm ~ 480–510 THz 

SARI ~ 590–560 nm ~ 510–540 THz 

YEŞİL ~ 560–490 nm  ~ 540–610 THz 

MAVİ ~ 490–450 nm  ~ 610–670 THz 

MOR ~ 450–400 nm  ~ 670–750 THz 

 

 Downham ve Collins’e (2000) göre renk; bir objeyle etkileşime 

girdikten sonra ışığın algılanması sonucu ortaya çıkan algıdır. Bir başka 

deyişle, gözün retina üzerine düşen görünür ışığın radyant enerji iken, kişi 

tarafından yaşanılan bir duyum olarak tanımlanabilir (Berns, 2000; 

Wrolstad ve Smith, 2010). Renk algısı insanlara göre değişse de tat ve koku 

duyularından çok daha az değişkendir. Renk algısı normal renk görüşüne 

sahip insanlar için nispeten aynıdır ancak fizyolojik kusurlara sahip 
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erkeklerin %8’i ve kadınların %0.5’i renkleri belirgin bir şekilde farklı 

algılayabilirler (Berns, 2000; Hutchings, 1999; Wrolstad ve Smith, 2010). 

 Gıdaların görünüş, yapı ve lezzetlerine ilişkin kalite özellikleri duyu 

organlarımızca saptanabilmeleri nedeni ile gözlem dışı kalite niteliklerine 

oranla daha büyük önem taşırlar. Tüketici tercihini en çok etkileyen faktör 

olan görünüşün değerlendirilmesinde çoğu kez birincil etken gıdanın 

rengidir (Ural, 1983). Renk, satın almadan önce tüketicileri etkileyen 

kalitenin ana parametresidir (Fuentes ve ark., 2010). Herkes gıdaların 

rengine duyarlı olduğundan, iştahı uyarmak ya da bastırmak gözlemcinin 

renge verdiği tepki ile hemen hemen doğrudan ilişkilidir. Renk bize açıkça 

tadacağımız lezzeti belli etmektedir (Downham ve Collins, 2000; 

Schubring, 2010). 

 Tüketiciler, meyve, sebze ve et gibi taze ürünler satın almayı 

düşündüklerinde, renk bir kalite parametresi olarak kullanılır. Ürünün 

değerlendirilmesinde daha önceki deneyimler temel alınır ve beklentiler 

buna göre belirlenir (Macdougall, 2002) ve buna bağlı olarak satın alma 

gerçekleşir. Bu gerçek; renk değerlendirmesini sadece üretici tarafından 

yapılan kalite kontrol değil, aynı zamanda araştırma ve ürün geliştirme için 

de önemli bir faktör haline getirir. Bu önemli renk değerlendirmeleri, 

tutarlı ve objektif bir biçimde güvenilir sonuçlar elde etmek için 

yapılmaktadır (Wu ve Sun, 2013; Trinderup ve ark., 2015). Bu amaçla 

objektif sonuçlar elde etmeye yarayan gıda rengi ile ilgili parametreler 

geliştirilmiştir. Gıdaların renk özellikleri, işleme prosesleri sırasında gıda 

bileşenlerinin yeniden yapılandırıldığını gösteren araçlardır (Schubring 

2010). 

 Günümüzde gıda rengi, CIE L*, a* ve b* değerleri, ton açısı ve renk 

parlaklığı açısından ölçülmektedir. L * a * b * veya CIELAB, renk alanı, 

1976 yılında Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) tarafından 

benimsenen renk ölçümü için uluslararası bir standarttır (Oleari, 2008): L* 

değeri 0-100 aralığında değişen (siyahtan beyaza) aydınlık bileşenidir, a* 

(negatif ise (-) yeşil renk, pozitif ise (+) kırmızı renk) ve b* (negatif ise (-) 

mavi renk, pozitif ise (+) sarı renk) parametreleri -120 ve +120 arasında 

değişen iki kromatik (renksel) bileşenlerdir (Papadakis ve ark., 2000;Yam 

ve Papadakis, 2004; Girolami ve ark., 2013).  

 Gıda rengi, kolorimetre ve bilgisayarlı görüş sistemleri gibi 

enstrümantal metotlar ile belirlenebilmektedir. Bu çalışmada renk tayin 

sistemleri ve su ürünlerinde renk analizleri ile ilgili bilgi vermeye 

çalışılacaktır.   
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2. RENK TAYİN SİSTEMLERİ 

2.1. Munsell renk sistemi 

 Munsell sistemi en iyi bilinen ve en yaygın kullanılan görsel renk 

sistemidir. 1905 yılında Albert Henry Munsell tarafından geliştirilmiştir. 

Bu sistemde, kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve mor ana renkleri ve yeşil-sarı, 

sarı-kırmızı, kırmızı-mor, mor-mavi ve mavi-yeşil ara renk tonu (hue) 

olarak belirtilmektedir. Rengin değeri (value) ya da farklı ifadeyle 

yoğunluğu, parlaklığı siyahtan beyaza kadar tarif edilen rengin kalitesidir. 

Değer 0 (mutlak siyah) ile 10 (mutlak beyaz) arasında belirlenir. Rengin 

doygunluğu, saflığı (chroma) aynı renk aydınlığının, griden farkının 

ölçümüdür. 0'dan (nötr gri) başlayan ve 16’ya ya da daha yükseğe uzanan 

artan sayılarla belirtilir (Şekil 2.1.1.). Pembeden kırmızıya değişim, kroma 

artışına bir örnektir (Wrolstad ve Smith, 2010). 

 

 

Şekil 2.1.1. Munsell Renk Sistemi (Anonim, 2019a) 

Bu sistemde 5G 8/3’ün anlamı; 5G, orta yeşil (rengin niteliği-hue), 8 

açık gri (rengin değeri-value), 3 zayıf (rengin kuvveti-chroma) demektir. 

Buna göre renk; sarı-yeşil ve mavi-yeşil arasında ise; renk değeri açık, 

kroması zayıftır (Başoğlu, 2001). Bu metot, basit, kullanışlı ve anlaşılması 

kolay olmasına rağmen sübjektiftir (Wrolstad ve Smith, 2010). Başka bir 

ifade ile renk belirleme işlemi insan gözü ile yapıldığından nesnel bir 

yöntem değildir. Modern elektronik renk ölçüm sistemlerinin kullanımda 

olmadığı eski dönemlerde kullanılmıştır. Saç, diş, deri ve toprak rengi 

ölçümlerinde de kullanılmaktadır (Keskin ve ark., 2017). 

2.2. CMYK Renk Sistemi 

CMYK adı dört rengin baş harflerinin kısaltılması ile oluşmuştur. 

Bunlar; Cyan (C) (mavi), Magenta (M) (Mor), Yellow (Y) (Sarı), Key (K) 

(Siyah). Renkli yazıcılar bu renk sistemi ile çalıştığından renkli yazıcılar 

içerisinde her bir renk için dört adet toner bulunur. Yazıcı içindeki 
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tonerlerde bulunan renk maddeleri uygun miktarlarda kullanılarak diğer 

istenen renkler elde edilir. Bu sisteminde, üç ana rengin (CMY) birleşimi, 

tam doygun siyah üretmek için yeterli olmadığından ayrıca siyah renk 

kullanılır. Bu sebeple siyah renk, “Key” kelimesinin ilk harfi (K) ile ifade 

edilmektedir (Polat, 2012; Keskin ve ark., 2017). Renkli yazıcı, matbaa ve 

baskı işlerinde kullanılmaktadır (Keskin ve ark., 2017). 

2.3. RGB Renk Sistemi 

RGB renk sistemi; 1920’li yıllarda Thomas Young ve Hermann 

Helmholtz tarafından Kırmızı (Red), Yeşil (Green) ve Mavi (Blue) 

renklerin İngilizce karşılığının ilk harfleri birleştirilerek (RGB) 

isimlendirilmiş olup, diğer tüm renkler bu üç rengin karışımıyla elde edilir 

(Polat, 2012). Bilgisayar, TV ekranı, tarayıcı, dijital fotoğraf makineleri, 

internet sayfaları renginde bu renk sistemi kullanılır. Sistemde her bir renk, 

doygunluk ve parlaklık açısından 3 rakam ile ifade edilir (Şekil 2.3.1). 

Örneğin 8 bitlik (28 = 256) bir RGB renk tanımlama siteminde, birinci 

rakam kırmızı, ikinci rakam, yeşil ve üçüncü rakam mavi renk bileşenini 

ifade etmek üzere; (0, 0, 0): Siyah, (255, 255, 255): Beyaz, (255, 0, 0): 

Kırmızı, (0, 255, 0): Yeşil ve (0, 0, 255): Mavi rengi tanımlar (Keskin ve 

ark., 2017). 

İlgili renklerin alt evreni, renk küpü olarak RGB üç köşedeki noktaları 

oluşturacak şekilde gösterilmiştir. CMY ise diğer üç köşede gösterilmiştir. 

Siyah merkez de görünürken, beyaz merkeze en uzak köşede gösterilmiştir. 

Gri skala ise siyahla beyaz arasındaki değerler boyunca uzanır. Tüm 

renkler bu skala üzerinde ya da içerisinde olacak şekildedir (Anonim, 2012; 

Polat, 2012).  

 

 

Şekil 2.3.1. RGB ve CMY Renk Modelleri ve RGB renk uzayı (Polat, 

2012) 

 

http://software.intel.com/
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2.4. CIE-XYZ Renk Sistemi 

 Standart gözlemci fonksiyonları ve standart aydınlatıcıların 

adaptasyonu ile herhangi bir nesnenin spektral iletimi ya da yansıma 

eğrisini üç sayısal değere dönüştürmek mümkün hale gelmiştir. Bu sayılar, 

CIE tristimulus (üçtürsel) değerleri olarak bilinen, X,Y ve Z, renk uyumu 

vermek için gerekli kırmızı, yeşil ve mavi unsurların miktarlarıdır. Standart 

bir aydınlatıcı ve standart gözlemci fonksiyonları için veri değerleri, 

seçilen dalga boylarındaki nesnenin % Yansıma ya da % İletim değerleri 

ile çarpılmaktadır.  

 Görünür spektrumdaki dalga boyları için ürünlerin toplamı X,Y ve Z 

tristimulus değerlerini vermektedir (üç eğri altındaki alanların birleşimidir) 

(Şekil 2.4.1.) 

 

Şekil 2.4.1. CIE xy renk sistemi (Konica Minolta, 2007)  

 

 Matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; 

X= ∫ 𝑅𝐸�̅�
750

380
𝑑𝑥 

 

Y= ∫ 𝑅𝐸�̅�
750

380
𝑑𝑦 

 

Z= ∫ 𝑅𝐸𝑧̅
750

380
𝑑𝑧 
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R= örnek spektrumu 

E= kaynak ışık spektrumu 

�̅��̅�𝑧̅= standart gözlemci eğrileri 

 İki boyutlu, üç koordinatlı eğri çizmek için CIE, matematiksel işlemleri 

takiben X,Y ve Z tristimulus değerlerini x, y ve z koordinatlarına 

dönüştürmüştür. Buna göre aşağıdaki formüller ile gösterilmiştir. 

   𝑥 = 𝑋 𝑋 + 𝑌 + 𝑍⁄  

   y=𝑌 𝑋 + 𝑌 + 𝑍⁄  

   z=𝑍 𝑋 + 𝑌 + 𝑍⁄  

 x+y+z= 1 olduğundan, rengi tanımlamak için z=1-(x+y) gibi sadece iki 

koordinata ihtiyaç vardır (Wrolstad ve Smith, 2010). 

2.5. Hunter Lab Renk Sistemi 

1940’lı yıllarda Richard Sewall Hunter, Deane Brewster Judd ve Henry 

Gardner gibi ünlü bilim adamları, CIE Spektrofotometrik tristimulus 

sisteminin dezavantajlarının üstesinden gelmek için renk ölçüm 

enstrümanları geliştirmeye çalıştılar (Berns, 2000; Hutchings, 1999; 

Hunter ve Harold, 1987; Wrolstad ve Smith, 2010). Hunter renk küpü ilk 

kez 1942’de yayınlanmıştır (Wrolstad ve Smith, 2010). L değeri parlaklığı, 

a (+) kırmızı ya da a (-) yeşil koordinatı; b (+) sarı ya da b (-) mavi 

koordinatı temsil etmektedir. Her üç değer de 0 ile 100 arasında 

değişkenlik göstermektedir (Üren, 1999; Keskin ve ark., 2017). Hunter L, 

a, b renk uzayı, gıda endüstrisi tarafından yaygın bir şekilde 

benimsenmiştir. Renk farklılıklarının ölçülmesinde çok etkilidir. Lab 

sistemi daha üniform renk boşluğu vermek için sonradan geliştirilmiştir 

(Wrolstad ve Smith, 2010).  

 

Şekil 2.5.1. Hunter L, a, b renk sistemi (Anonim, 2019b) 
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2.6. CIE L*a*b* Renk Sistemi 

Renk ölçümü için ilk gerçek fonksiyonel sistem, CIE 1931 2° renk 

ölçümünün görsel alan sistemi olarak da adlandırılan Commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE) tarafından belirlenmiştir. Bilgisayarın 

gelişmesiyle birlikte karmaşık renk ölçümleri ve hesaplamaları; araştırma 

ve gıda endüstrisinde, gıda işlevselliği çalışmaları için, ürün bileşenlerinin 

standardizasyonu ve proses kontrolü için artık rutin olarak 

kullanılmaktadır (MacDougall, 2002). 1976 yılında CIE, L*, a*, b* 

parametreleri ile CIELAB olarak modifiye edilmiş sistemi resmi olarak 

benimsemiştir. L* değeri 0-100 (siyahtan beyaza) arasındaki parlaklığı 

ifade eder. a* koordinatı kırmızı (+) ve yeşil (-), b* koordinatı ise b* sarı 

(+) ve mavi (-) olarak temsil edilir. a* ve b* için sınırlar yaklaşık olarak + 

ya da – 80 arasındadır (Wrolstad ve Smith, 2010).  

 

 

Şekil 2.6.1. A konumundaki kırmızı bir elmayı gösteren a* ve b* 

kromatiklik diyagramının bir kısmı (Konica Minolta, 2007; Wrolstad ve 

Smith, 2010). 

 Şekil 2.6.1.’de kırmızıdan sarıya renk değişimini temsil eden, a* ve b* 

her ikisi de pozitif olan a* ve b* kromatiklik diyagramının bir kısmı 

gösterilmektedir. A noktası kırmızı elma için a* ve b*’nin parçasıdır. +a* 

ekseninin başlangıcından A noktasına kadar olan açı, arctanb*/a* olarak 

hesaplanabilir ve ton açısı (hue angle), h ya da H* olarak bilinmektedir. a, 

b koordinat değerleri ve orijinde oluşan dik üçgenin hipotenüsü olarak 

hesaplanan, merkezden A noktasına olan mesafe kromadır (C*) (Wrolstad 

ve Smith, 2010).   
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2.7. CIE L*C*h Renk Sistemi 

CIE L*C*h renk modeli, CIE L*a*b* sistemine benzemektedir. 

Silindirik bir koordinat sistemine sahiptir. L* değeri her iki renk sisteminde 

de aynıdır yani parlaklığı ifade eder (L*=0 siyah ve L*=100 beyaz). Farklı 

olarak bu sistemde kullanılan kroma (C*) değeri; silindirin merkezinden 

dışa doğru artan değere (0…60) sahiptir. h değeri (açı) ise renk canlılığını 

ifade eder ve birimi derece (°) olup +a* ile başlar. Açı ve renk ilişkisi 

aşağıda belirtilmektedir; 

0°: +a* (kırmızı),  

90°: +b* (sarı),  

180°: -a* (yeşil),  

270°: -b* (mavi) (Konica Minolta, 2007; Keskin ve ark., 2017).  

Bir başka ifadeyle bu renk uzayı; açıyı (H*), munsell açısı, değer ve 

kroma ile açıkça bir paralellik gösteren, diğer ikisi kroma (C*) ve aydınlık 

(L*) olan üç boyutla tanımlar. Bu renk uzayı, normal renk görüşüne sahip 

insanlar için, algı ve kabul edilebilirlik açısından en kritik olan renk tonu 

(H*) için avantajlıdır (Wrolstad ve Smith, 2010).  

 

 

Şekil 2.7.1. CIE L*C*h renk sistemi ile sarı okul otobüsünün lokasyonu 

(Anonim, 2019c; Wrolstad ve Smith, 2010). 
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Şekil 2.7.2. Üç varsayımsal örnek için a* ve b* noktası 

Şekil 2.7.2’de üç varsayımsal nesne için a* ve b* noktaları 

gösterilmektedir. a* ve b*  koordinatları; a ∗ = +12 ve b ∗ = +8; a ∗ = +12 

ve b ∗ = +4; a ∗ = +12 ve b ∗ = −4 olarak verilmiştir. Tüm nesnelerin a* 

değerleri birbirinin aynı iken; renkleri, morumsu kırmızıdan (H*= 342°) 

kırmızıya (H* = 18°) ve turuncuya (H* = 343°) değişmektedir. 

Renk ölçümlerinin yorumlanmasında yaygın olarak yapılan hata, 

‘kırmızılık’ değerinin ölçülmesinde yalnızca a* koordinatının 

kullanılmasıdır. Renk değişiminin izlenmesi, aydınlık (L*), renk tonu açısı 

(H* 0-360°) ve kroma ile birlikte ölçülürse daha anlaşılır olacaktır. Kroma, 

pigment konsantrasyonunun artmasıyla artar ve daha sonra örnek 

koyulaştıkça azalır. Bu şekilde; açık ve koyu iki örneğin aynı renk tonu 

açısına ve aynı kromaya sahip olması mümkündür. Farklı aydınlık (L*) 

değerlerinden dolayı, birbirlerinden kolayca ayırt edilebilirler (Wrolstad ve 

Smith, 2010).  

2.8. Bilgisayarlı Görüntüleme Teknolojisi 

Renk, boyut, şekil ve tekstür gibi görüntü özellikleri gıda endüstrisinde 

kalite değerlendirmesi ve gıdanın geniş ölçüde kontrolü için yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Schubring, 2010).  

Bilgisayarlı görüntüleme gıda endüstrisinde 1990’lı yılların başlarında 

kullanılmaya başlanmış ve hem bilimsel hem de endüstriyel alanda 

güvenilir ve tekrarlanabilir veriler sağlayarak popüler hale gelmiştir (Yağız 

ve ark., 2009).   Tarım ve gıda endüstrisinde kalite kontrol için uygun bir 

teknolojidir (Marty-Mahe, 2004).  

Bilgisayarlı görüntüleme, dijital kameralar ile resimlerin eş zamanlı 

olarak yakalanması, bu resimlerin analizi ile sonuç olarak karar verme 

esasına dayanır ve çok çeşitli gıda ve tarım ürünlerinde uygulanmaktadır. 

(Balaban ve ark., 1994; Singh ve Delwiche 1994;Watkins ve ark., 2000; 
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Lorestani ve ark., 2006; Balaban ve ark., 2010). Bu tekniğin avantajı 

objektifliği, kayıt tutma kolaylığı ve nicel kabiliyetleridir. Ayrıca 

bilgisayarlı görüntüleme ile farklı balık türleri de ayırt edilebilir (Zion ve 

ark., 1999; Balaban ve ark., 2010) ve balıkların boy ölçümleri alınabilir 

(White ve ark., 2006).  

Bilgisayarlı görüntülemede iki adım önemlidir. Bunlardan birincisi 

görüntü işleme, ikincisi ise görüntü analizidir. Görüntü işleme, geometrik 

deformasyon, karlanma (görüntü kirliliği) ve eşit olmayan aydınlatma gibi 

görüntüdeki kusurları gidermek için görüntü kalitesini artıran bir dizi 

işlemden oluşmaktadır. Görüntü analizi ise; karar alma için kullanılan nicel 

bilgileri vererek, objeleri (ilgili bölgelerdeki) arka plandan ayırma 

işlemidir (Brosnan and Sun 2004; Misimi ve ark., 2007).  

Alçiçek ve Balaban (2012) tarafından geliştirilen “two image method”, 

iki resim tekniği son yıllarda farklı gıda ürünlerinin renginin ve renk 

dağılımının tespitinde kullanılmaktadır. Bu sistemde dikdörtgen şeklinde 

alttan ve üstten ışıklarla aydınlatılmış bir kutu kullanılır. Bu kutunun üst  

kısmında bilgisayarla kontrol edilebilen bir fotoğraf makinası, lens ve 

standart polorize filtre bulunur. Kutunun üst ışığı polarize film ile 

kaplanarak ışığın ürün üzerindeki yansıma etkisi elimine edilir. Fotoğraf 

çekimi esnasında kutu içerisine farklı bir ışığın girmesini engellemek 

amacıyla bilgisayar ile fotoğraf makinasının bağlantısında USB aracılığı 

ile bir program kullanılır. Bu program görüntüye netlik verilmesine de 

yardımcı olur. Önce alttan ışık verilerek ürünün bir fotoğrafı, ardından 

üstten ışık verilerek ana fotoğraf çekilir.  Renk standartları için Gretag 

Color Checker (Gretag Color Checker, X-Rite Inc., Grand Rapids, MI, 

ABD) kullanılır. Elde edilen fotoğraflar Bilgisayarlı Görüntüleme 

Teknolojisi için geliştirilen LensEye (Gainesville, FL, ABD) programında 

değerlendirilir. Bu sonuçlar ile ürünün renk ve renk dağılımı (TCI (Texture 

Change Index) ve CCI (Color Change Index) (Eşik değeri 5)) hakkında 

bilgiler elde edilir. 

3. SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE RENK 

ÖLÇÜMÜ  

 Gıdalarda depolama süresince meydana gelen duyusal değişiklikler 

insan duyuları ile duyusal analiz formları kullanılarak da ölçülebildiği gibi, 

enstrümantal analiz cihazları kullanılarak da ölçülmektedir. Enstrümantal 

analiz cihazlarının kullanımı ile insan duyuları ile kesin sonuç vermeyen 

bazı göstergeler netleştirilebilir. Örneğin renk algısı kişiden kişiye 

değişiklik göstermektedir. Gıda ürünlerinde renk değerlerinin ölçümünde 

kullanılan yöntemler hakkında bilgiler çalışmanın daha önceki 

bölümlerinde yer verilmişti.  

 Gıda ürünlerinde renk ve görünüş tüketiciler tarafından ilk önce 

algılanan kalite kriteridir (Gambaro ve ark., 2001). Bunun nedeni; tazelik 
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ve lezzet ile ilişkili olması, aynı zamanda tüketici kabulünü etkilemesidir 

(Wu ve Sun, 2013). Balıketinin renginden myoglobin sorumludur. 

Depolama sırasında balıkta bulunan myoglobin kahverenginin oluşmasına 

neden olacak şekilde kimyasal değişikliklere uğrar (Jeyakumari ve ark., 

2015).  

 Su ürünlerinin tazeliğinin tespitinde; basit, hızlı, ekonomik ve 

tahribatsız yöntemlerin geliştirilmesi endüstri için önemli katkı 

sağlayacaktır (Shi ve ark. 2018). Bu amaçla geliştirilen hızlı ve pratik 

yöntemlerden biri de su ürünlerinde renk ölçümüdür. Zhao ve ark. (2017), 

renk ölçümünün depolama süresince kullanılabilecek bir kalite indikatörü 

olabileceğini belirtmektedir. Çizelge 3.1.’de son yıllarda su ürünleri işleme 

teknolojisinde alanında yapılan çalışmalar irdelenmiş ve bu çalışmalarda 

kullanılan renk ölçüm cihazları, yöntemleri ve işleme metotlarının renk 

üzerine etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Çizelge 3.1.’ de görüldüğü gibi; 

araştırmacıların son yıllarda renk ölçümü amacıyla kullandıkları başlıca 

ölçüm cihazı Minolta Renk ölçerin farklı modelleridir.  
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Çizelge 3.1. Su ürünleri işleme teknolojisinde renk ölçümü 

 

Kullanım amacı Kullanılan cihaz Renk üzerine etkisi Literatür 

Dondurma ve çözdürme döngüsünün Mercan 

balığından hazırlanan surimi ve balık-et jelindeki 

renk değişimi üzerine etkisi incelenmiştir. 

Renk Farklılığı ölçer (Lovibond 

Tintometer Model RT 300; 

Tintometer Ltd., Salisbury, 

İngiltere) 

Surimi ile hazırlanan balık-eti jelinin beyazlık değeri donma-

çözülme döngüsünde belirgin bir şekilde azalmıştır. 

Oh Hwang 

ve ark. 

2019 

Yayın balığı kafası ve fileto artıklarından farklı iki 

yöntemle üretilen balık protein izolatından elde 

edilen surimi benzeri jel ile pişirilmiş ticari ürün 

arasındaki renk kalitesi karşılaştırılmıştır 

Hand-held Tristimulus Minolta 

Kromametre (Minolta Ramsey, NJ, 

ABD) 

Yayın balığı kafasından üretilen pişmiş surimi jelinde, negatif b 

değeri (mavilik) tespit edilirken, diğer fileto artıklarından yapılan 

pişmiş protein jelinde pozitif b değeri saptanmıştır. 

Tan ve ark. 

2019 

Kurbağa, ton balığı ve tavuk derilerinden elde edilen 

jelatinin renk kalitesi karşılaştırılmıştır. 

Konica Minolta renk ölçer, Osaka, 

Japonya 

Ton balığından elde edilen jelatin diğer ikisine göre daha 

parlak/beyaz ve yeşillik değeri en yüksek bulunmuştur. 

Aksun ve 

ark. 2019 

Yeşil çay katkılı kitosan ile kaplanan Otolithes 

ruber’in soğuk muhafaza koşullarındaki renk 

değişimi incelenmiştir. 

Minolta Renk ölçer CR400 

(Minolta, Osaka, Japonya ) 

Kaplanmadan muhafaza edilen Otolithers ruber’in L, a ve b 

değerleri depolama süresi boyunca kitosanla kaplanmış gruptan 

daha düşük tespit edilmiştir. 

Khodanaza

ry ve ark. 

2019 

Farklı oranlarda kitosan, poli (vinil alkol) ve balık 

jelatini katkılı gıda kaplama materyallerinin renk 

kaliteleri karşılaştırılmıştır. 

Renk Ölçer (BYK Gardner, ABD) Kaplama karışımlarındaki balık jelatini içeriğinin artırılması 

paket materyalindeki opaklığı (UA/mm değeri) artırmış yani 

parlaklığı azaltmıştır. 

Ghaderi ve 

ark. 2019 

UV ışınım ve yüksek hidrostatik basıncın (HHP) 

sinerjik etkisinin buzdolabında muhafaza edilen 

tilapya filetolarının renk kalitesi üzerine etkisi 

incelenmiştir. 

Minolta CM‐600D taşınabilir 

spektrofotometre (Minolta, Osaka, 

Japonya ) 

HHP ve UV+HHP uygulanan grupların L*değerlerinin; kontrol 

ve yalnızca UV uygulanan gruptan daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Kontrol ve UV uygulanan grubun a* değerleri 

depolama süresince artmış; HHP ve HHP+UV uygulanan grupta 

değişiklik olmamıştır. 

Monteiro 

ve ark. 

2019 

Mercan balığından elde edilen surimi jeline farklı 

oranlarda zeytin yaprağı tozu katkısının renk tayini 

üzerine etkisi araştırılmıştır. 

TES-135A renk ölçer  (Tes 

Electrical Corp., Taipei, Tayvan) 

Zeytin yaprağı katkısı yapılmayan kontrol grubunun L* ve b* 

değerleri katkı yapılan gruplara kıyasla daha yüksek saptanmıştır. 

%0.3 ve-0.2 oranında zeytin yaprağı tozu içeren grupların 

beyazlık değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sırasıyla 

%34 ve %42 daha düşüktür. 

Arsyad ve 

ark. 2019 
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Fonksiyonel bir gıda ürünü olarak, istilacı yeşil 

yengeç kıyması (kontrol) ve dondurularak patlatılan 

amorf proteinlerin renk ölçümleri yapılmıştır. 

LabScan XE HunterLab renkölçer 

(Hunter Associates Laboratory, 

Reston, VA, ABD) 

Kontrol ile karşılaştırıldığında geri kazanılmış protein tozlarında 

daha yüksek a * ve b * değerleri tespit edilmiştir. 

Kang ve 

ark. 2019 

Refrakter pencere kullanılarak; Atlantik salmonun 

dehidrasyonu ve bu işlemin renk değişiklikleri 

üzerine etkisi araştırılmıştır 

Minolta, Renk ölçer CR-400 model 

(Tokyo, Japonya) 

Konveksiyonel yöntemle ve refrakter pencere yöntemi ile 

kurutulan salmon balıklarının ΔE  değerleri benzer bulunmuştur 

Franco ve 

ark. 2019 

Sous-vide yöntemiyle pişirilen Atlantik uskumrunun 

depolama süresince renk değişimleri takip 

edilmiştir. 

Minolta Renk ölçer CR-400 (Tokyo, 

Japonya) 

Sarılık değeri çiğ uskumru filetolarına kıyasla Sous-Vide ile 

muamele edilen tüm örneklerde +4oC de depolama süresince artış 

göstermiştir. 

Cropotova 

ve ark. 

2019 

Soğuk dumanlanan ve doğal antioksidanlarla 

muamele edilerek vakum paketlenen yunus balığı 

filetolarının 10.5 oC’de depolama süresince renk 

ölçümü yapılmıştır.  

Konica Minolta Renk Ölçer (Osaka, 

Japonya) 

Çalışmada uygulanan dumanlama işlemi sonucunda L*, a* ve b* 

değerlerinin önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. 

Messina ve 

ark. 2019 

Farklı yoğunluklardaki (250 W/L, 500 W/L, 750 

W/L, sırasıyla A, B ve C grupları) ultrases (US) 

dalgalarının, vakum ambalajlanmış marine 

hamsilerin (Engraulis encrasicolus) raf ömrü 

boyunca renk üzerine etkileri incelenmiştir 

İki resim tekniği (two image 

method) (Alçiçek ve Balaban 2012) 

kullanılmış olup çekimlerde D300 

Nikon (Tokyo, Japonya), 18-200 

lens (Nikkor lens) ve standart 

polarize filtre; Lens ayarı 35mm 

olarak kullanılmıştır.  

Çalışmada düşük yoğunlukta US uygulamasının marine 

hamsileri rengi üzerine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. 

En yüksek L* değer US uygulanan gruplarda bulunmuştur. 

Ayvaz ve 

ark. 2019 

Yüzey tepki yöntemi kullanarak beyaz Pasifik 

karidesinin renk özellikleri üzerine bazı 

koruyucuların etkisini değerlendirmek için formül 

optimizasyonu araştırılmıştır.   

Konica Minolta Renk Ölçer (Osaka, 

Japonya) 

Çalışma sonucunda kitosan, sitrik asit, L-sistinin +4°C’de 

depolama süresince karidesin renk değişimini engellediği 

bildirilmiştir.  

Qian ve 

ark. 2019. 

Çalışmada farklı marinasyon işlemi sırasında 

hamside meydan gelen renk değişimleri 

incelenmiştir 

Minolta renk ölçer CR-400 (Tokyo, 

Japonya) 

Marinasyon işlemi ile balıketinin L* ve +b* değerinin attığı, +a* 

değerinin ise azaldığı belirlenmiştir. 

Keskin ve 

ark. 2018 
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Çipura balığının tazelik parametrelerinin 

ölçümünde geleneksel renk ölçüm metodu (Minolta 

renk tayini) ile yeni mekanik görüntü teknolojiisi 

(yani görüntü renk analiz yöntemi) 

karşılaştırılmıştır. 

1-LensEye yazılımı (ECS, 

Gainesville, FL) iki resim 

tekniğinde (Alçiçek ve Balaban 

2012) her nesnenin pikselini kalibre 

etmek ve ortalama L*, a* ve b* 

değerlerini hesaplamada 

kullanılmış, çekimler D300S Nikon 

(Tokyo, Japonya), 18-135 lens 

(Nikkor lens) ve standart polarize 

filtre ile yapılmıştır. 

2- Minolta Kromometre CR-400 

(Tokyo, Japonya) 

Depolama süresince çipura balığındaki renk değişiminin görüntü 

analiz yönteminin (image analysis method) Minolta renk ölçerle 

yapılan ölçümlere kıyasla balığın tazeliği hakkında daha kesin ve 

ayrıntılı bilgiler verdiği tespit edilmiştir 

Ünal 

Şengör ve 

ark. 2018 

Küçük benekli kedi balığından hazırlanan tuzlanmış 

kurutulmuş ürün ile yerel bir ürün olan “litao seco” 

nun renk değişikliği araştırılmıştır. 

DR LANGE renk ölçer (Spectro-

color, İspanya) 

L* ve b* değerlerinde anlamlı bir değişiklik gözlenirken, a* 

değerinde değişiklik gözlenmemiştir. Araştırmacılar kurutulmuş 

ürünlerdeki renk farklılıklarını kurutma sıcaklığı ve ürünün 

başlangıç sıcaklığı ile ilgili olabileceğini bildirmişlerdir. 

Esteves ve 

ark. 2018 

Bulamaç ve yaprak buz ile buzlanan sarıağız 

balığının renk değişimleri depolama süresince 

incelenmiş 

Hunter- Lab Scan XE – 

Spektorkolorimetre (Hunter 

Associates Laboratory, Reston, VA, 

ABD) 

Depolama süresince her iki grubun L* ve a* değerinde de düşüş 

gözlenirken bulamaç buzlanan grubun L* değeri daha düşük 

bulunmuştur. 

Annamalai 

ve ark. 

2018 

Hint kalamar ve mürekkep balığı atığı olan 

mürekkepleri çıkarılıp dondurulmuş ve toz haline 

getirilmiş ve elde edilen iki farklı ürünün renk 

kalitesi incelenmiştir.  

Minolta Spektorkolorimetre Model 

CM3500D (Osaka, Japonya) 

Kalamar mürekkep tozunun ortalama a* ve b* değerleri 

mürekkepbalığı mürekkep tozundan daha yüksek bulunmuştur. 

Ayrıca kalamar mürekkep tozunun a* ve b* pozitif değerleri 

turunculu bir renk tonu sergilemiştir. 

Ahamed ve 

ark. 2018 

Bilgisayarlı görüntüleme sisteminin, +4oC’de 

muhafaza edilen tilapyanın göz ve 

solungaçlarındaki renk değişikliklerinin tazelik 

tespitinde eş zamanlı kullanılması. 

Balık göz ve solungaçlarının 

ortalama rengi; MATLAB R 2014a 

ile otomatik ölçülmüştür. Makine ile 

RGB (kırmızı, yeşil, mavi) 

değerlerinin ölçümü yapılmıştır. 

Tilapyanın gözleri başlangıçta koyu ve yarı saydam iken 4oC de 

depolamam sırasında yavaş yavaş beyaz e griye dönmüştür. 

Taze tilapyanın solungaçları oksijen nedeniyle kırmızı iken, 

kanın oksijensiz kalması ile ölümden sonra soluk sarı bir renk 

almıştır. Depolamanın 2-4. günlerinde ise pembe ve hafif solgun 

iken depolama süresi ilerledikçe kahverengimsi kırmızı- siyah 

olarak bildirilmiştir. 

Shi et al. 

2018 
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Farklı sıcaklıklarda depolanan kurutulmuş hamside 

depolama süresince gözlemlenen renk değişiklikleri 

incelenmiştir. 

CM-3500D-

spektrofotometre/renkölçer (Konica 

Minolta, Japonya) 

Kurutulmuş hamsinin parlaklığı depolama süresince azalmakta 

iken, kırmızılık değeri artış göstermiştir. Kırmızılık değerinden 

artış eğilimi sırasıyla 2, -1, -5 ve  -20 oC’de depolanan gruplarda 

gözlenmiştir. 

Park ve 

ark. 2018 

Dumanlanmış alabalık filetolarından elde edilen un 

ilaveli makarnanın renk özellikleri araştırılmıştır. 

Hunter Lab Miniscan, XE  

Renkölçer  (Hunter  Associates  

Laboratory,  Reston VA, ABD) 

 

Dumanlanmış alabalık unu ilavesi ile makarnanın L*değeri 

azalmış olup, zenginleştirilen makarnanın a* (kırmızılık) ve b* 

(sarılık) değerleri daha yüksektir. 

Ozgoren ve 

Yapar 

2018) 

Yüksek Basınçla (0.1, 200, 300, 400, 500, ve 600 

MPa, oda sıcaklığında 15 dak.) muamele edilen ot 

sazanının 4oC’ de 21 gün depolama süresince 

filetolarının renk değişimi incelenmiştir.  

Konica Minolta renk ölçer, Model 

CR 400/410, (Osaka, Japonya) 

Yüksek basınç işlemlerinden sonra ot sazanı filetosu rengi önemli 

ölçüde değişti. Basınç değerindeki artış ve depolama süresinin 

uzatılmasıyla, filetoların L * değerleri kademeli olarak artmıştır. 

Yu ve ark. 

2018 

Ozonlanmış su uygulamanın tilapya filetolarının 

dondurularak muhafazası süresince renk kalitesi 

üzerine etkisi incelenmiştir. 

Otomatik Kolorimetre (DC‐P3; 

Xingguang, Beijing, Çin) 

İşlem görmemiş tilapya filetolarının (kontrol) L* parlaklık değeri 

ozonlama işlemi sonrasında artış göstermiştir. Kontrol grubu ve 

deney grubunu a* değerleri sıfırın altında tespit edilmiş olup 

araştırmacılar sarı rengin ozonlama işlemi ile solgunlaştığını 

belirtmiştir.  

Zhao ve 

rak.2017 

pH (4.0 ve 6.0–10.0) ve ısıtma (hızlı-yavaş) 

koşullarının kombine etkisinin Alaska mezgiti surimi 

jellerinin renk kalitesi araştırılmıştır. 

 

Minolta renk ölçer (CR‐310; 

Minolta Camera Co. Ltd., Osaka, 

Japonya) 

L* parlaklık değerinin pH 6.0’dan 6.5’e yükselirken önemli 

derecede arttığı ancak sonraki pH artışlarında azaldığı 

belirlenmiştir. 

Lee ve ark. 

2017 

Kontrollü donma noktalı vakum kurutmanın 

(CFVD)Muraenesox cinereus balığı filetosunun 

renk kalitesi üzerine etkisi incelmemiştir. 

 

Minolta renk ölçer (CR‐10, Konica 

Minolta, Japonya) 

CFVD uygulanan örneklerde sıfır sıcaklık uygulaması nedeniyle 

kahverengileşme minimum olmuş L* parlaklık değeri, sıcak 

havada kurutulan ve sadece vakum altında dondurularak 

kurutulan örneklere nazaran daha yüksek bulunmuştur. 

Li ve ark. 

2017 

Defne esansiyel yağının somon ve keten tohumu yağı 

ile zenginleştirilen surimi jelleri üzerine etkisi 

araştırılmıştır. 

Minolta Kromometre CR-400/410 

renkölçer (Konica Minolta Co. Ltd., 

Osaka, Japonya) 

Suriminin renk değerleri defne esansiyel yağı ilavesi ile 

iyileşmiştir. Surimide tüketici tercihi parlaklık ve beyazlık 

değerinin yüksek olmasıdır. Keten tohumu yağı, salmon ve 

harmanlanmış yağ ilavesi ile 83 olan L* parlaklık değeri 89-91 

‘e kadar yükselmiştir. 

Anyanwu 

2017. 

Yüksek basınç uygulamsının çiğ ve marine uskumru 

filetolarının renk kaltiesi üzerine etkisi 

incelenmiştir. 

Minolta kromometre 2 reflektans 

(Minolta, Japonya) 

Opak olan uskumru kasları yüksek basınç uygulaması ile daha 

yüksek L*-parlaklık değeri göstermiştir. 

Fiore ve 

ark. 2017 
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Askorbik asit ve yeşil çay ile kaplanan ve modifiye 

atmosfer paketlenen midyenin (Perna viridis) renk 

kalitesi 

Minolta Kolorimetre (CM 3500d, 

Konica Minolta, Japonya) 

Modifiye atmosfer koşullarında depolanan midyelerin renk 

değerleri depolama süresince düşüş göstermiştir. 

Teerawut 

S. ve 

Arjpong R.  

2017 
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LEVELS AND EXTENSION APPROACHES OF WOMEN IN 

SHEEP BREEDING ENTERPRISES 

Cennet OGUZ*, Aysun YENER (OGUR)** and Fatma ODEMIS*** 
 

1. INTRODUCTION 

Education is the most important element of being an information 

society. This is basically because it is directly related to the human's view of 

the problems and its relationship with the social environment. Changes in 

attitudes and behavior that may be required in this direction can only be 

expedited and implemented through systematic and effective training support. 

The aim of training in agricultural extension is to create a conscious and strong 

mass of farmers in order to determine the causes and consequences of wrong 

practices, learn the measures to be taken, the adoption of new technologies, to 

achieve a better standard of living.  It is aimed that, this conscious will be 

composed of individuals who are aware of the importance of agriculture, who 

have the consciousness of protecting the environment, their attitudes and 

behaviors and the sample. It is vital that women are educated on agricultural 

production and entrepreneurship in order to increase efficiency and 

sustainability of small enterprises. Despite this fact, women in rural areas 

continue to receive fewer publications than men. Improving women's access 

to advanced agricultural technologies is an important step in enhancing total 

agricultural productivity (Udry et al. 1995).    

Empirical evidence suggests that women in rural areas are more affected 

by poverty than men. Advanced strategies and programs for development 

largely ignored the problem of gender equality. Projects to reduce poverty see 

women not as active participants but as beneficiaries of development, and still 

have minimal access to basic needs of poor rural women, such as food, health 

and education (Prakash 2003). When women are strengthened economically 

and socially, they become a potential force for change. In rural areas, women 

have a key role in the household and have a significant contribution to 

agricultural production. However, the inequality between men and women 

makes it difficult for women to use their own potential (Anonymous 2011). In 

this sense, the importance of women's education in rural areas is seen. Turkey's 

population participating in the labor force to look when the sectoral 

distribution of employment of 19.38% is employed in the agricultural sector. 

While 28.31% of the women participating in the labor force are employed in 

agriculture, this ratio is 15.38% for men. The labor force participation rate in 

Turkey is 53.7%. Women labor force in rural 1areas are 45.22% (TUİK 2019). 
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2. MATERIALS AND METHODS 

The main material of the study is composed of data obtained from 50 

questionnaires conducted with sheep and goat breeding in Karapınar District 

of Konya Province, where ovine livestock activities are performed intensively. 

Karapınar District ranks first in Konya province with its small animal species. 

For this reason, the district of Karapınar was selected as a party. In addition, 

domestic and foreign literature on the subject has been used. According to the 

stratified random sampling method, the number of enterprises that were added 

to the sample was calculated using the following formula (Yamane 1967). 

            ∑ ( Nh.Sh
2 ) 

n= ----------------------- 

      N2D2 + ∑ ( Nh.Sh
2 )           D2 = d2 / z2 

 

In the formula ; 

 n : number of samples 

N : number of farms in the population 

Nh  : number of farmss in the h layer 

Sh2 : variance of hth  layer  

d: The difference between the maximum mean amount of error that can be 

accepted by the investigator or the average of the sample and the average of 

the population, 

z: The z value in the standard normal distribution table according to the error 

rate. 

Sample size was calculated as 50 enterprises within 5% error and 95% 

confidence limits. The distribution of the specified sample size farm group; ; 

Nh.Sh.n / ∑ ( Nh.Sh )  formula was used (Yamane 1967). 

Table 1 :  Number of Sample Size According to Farm Size Groups (Number) 

 

Farm Size 

Groups 

(Head) 

Enterprises 

Avarage of 

Land Size 

Enterprises 

Avarage 

Number of 

Animals 

Size 

 

Number 

of 

Sample 

Size 

 

Rate (%) 

0 -  100 342 70.73 13 26.00 

101 -  200 293 143.67 17 34.00 

201 - + 193 268.99 20 40.00 

Total 828 142.75 50 100.00 
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In the study, data was transferred to Excel file and interpreted by 

creating simple averages and tables based on percentages. In the study, Chi-

square analysis was performed by taking into consideration the size and 

education level of the enterprise. The status of membership to the agricultural 

organization with the Level of Education, The status of counseling to his wife 

in social decisions, The level of access to agricultural information, The view 

of the head of the family education, Gender preference, The status of adopting 

the innovations, The status of membership to the agricultural organization, The 

level of access to agricultural information, The level of access to agricultural 

information, Level of dealing with animal production, The aim of the study, 

the adoption of innovations, such as different analysis tried and meaningful 

were included in the study. 

The chi-square test is based on the significance of the difference 

between the observed frequencies and the expected frequencies. In other 

words, the Chi-Square Test serves to control the compatibility between a real 

distribution and a theoretical distribution. The importance of the difference 

between two or more groups is determined by the Chi-Square Test in the 

populations indicated by counting. The chi-square value is found using the 

following formula (Kan 2011). 

 

The chi-square analysis method is used not only to determine the 

relationships but also to determine the differences between the variables. The 

chi-square analysis method is a method of processing over frequency 

distributions. The fact that two variables are independent of each other means 

that there is no relationship between them. ”Chi-Square test is widely used to 

measure the independence of variables (Kan 2011). 

3. RESULTS 

3.1. Socio-Demographic Characteristics of Women 

Characteristics of farmers are effective on both the efficency of public 

broadcasting system and other publication systems. Therefore, the distribution 

of women according to their age groups, number of individuals in their 

families, their educational status, income status, social security status, the 

status of being a member of the cooperative and union are examined. When 

the educational status of the women surveyed is examined, it is seen that 74.0% 

of them are primary school graduates and 20.0% of them are not literate. In 

addition, only one person with a high school graduate and the lack of a 
university graduate female farmer should be considered in the publication 

services to be taken to the research area. More than half of the women (62.0%) 

have a family of 4-6 people, 24.0% have a family of 7-9, and 10.0% have a 

family of 1-3. Turkey in the nuclear family type that is wife, husband and 
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married families with children type (Erel 1989) common (80.7%), while the 

mother of the temporary extended family, namely householder, type of family 

consisting of his father and brother (Timur 1972) It is seen that it is 13% (TUIK 

2006). It was found that the nuclear family type was more common (62.0%) 

in the study area and the transient extended family type with 10 or more 

individuals had a share of 4.0%.  

More than half of the farmers surveyed (60%) has an annual income of 

over 15000 TL, while the rate of farmers with annual income between 9000-

15000 TL is 22.2%, while the rate of annual income between 7000-9000 TL 

is 17%. 8. The income level is effective in adopting new technologies. As a 

matter of fact, in a similar study, the level of income of early adopters is higher 

than that of late adopters (Aktaş et al. 2003). The high level of income 

increases the interest and desire for agricultural extension activities (Yavuz et 

al. 2005). 2.2% of the women participating in the study do not have any social 

security. In general, it is seen that 80% of insurance self-employed institution 

farmers have the highest rate of income, followed by the retirement fund and 

green card holders with 6%. 

 

Table-2 Socio-Demographic Characteristics of Women 

  

Features 

  

  

  

 

Size of Enterprise Groups  (Head) 

 

 

Avarage of 

Enterprises 

 

 

Rate 

(%) 

 0-100 101-200 201-+ 

Age Groups      

15-64 12 17 20 49 98.0 

65-+ 1 0 0 1 2.0 

Total 13 17 20 50 100.0 

Educational 

Status 
     

Illiterate 1 4 5 10 20.0 

Literate 0 1 1 2 4.0 

Primary school 12 11 14 37 74.0 

High school 0 1 0 1 2.0 

Total 13 17 20 50 100.0 

Number of 

Family Members  
     

3-Jan 3 1 1 5 10.0 

6-Apr 7 9 15 31 62.0 

9-Jul 3 5 4 12 24.0 

12-Oct 0 2 0 2 4.0 

Total 13 17 20 50 100.0 
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Annual Income 

of Enterprises 
     

7000-9000 4 3 2 9 17.8 

9001-15000 4 5 4 13 22.2 

15001-+ 5 9 14 28 60.0 

Total 13 17 20 50 100.0 

Social Security 

State 
     

None 0 0 1 1 2 

Social Insurance 

İnstution 
0 0 2 2 4 

 İnsuranced  

Self-Employed 

İnstitution 

8 16 16 40 80 

Green Card 2 0 1 3 6 

Government 

Retirement Fund 
2 1 0 3 6 

Other 1 0 0 1 2 

Total 13 17 20 50 100.0 

State of 

Memberance 

Cooperative or 

Association 

     

No 2 0 2 4 8.0 

Yes 11 17 18 46 92.0 

Total 13 17 20 50 100.0 

  

2.2% of the women participating in the study do not have any social security. 

In general, it is seen that 80% of Bağ-Kur farmers have the highest rate of 

income, followed by the retirement fund and green card holders with 6%. 

Member farmers are educated by the cooperatives or unions and they know 

better the importance of agricultural extension services (Yavuz et al. 2005). 

3.2 Features of Agricultural Enterprises 

In the scope of the properties of agricultural enterprises, the existence 

of land, the type of animal owned by enterprises and the purpose of making 

animal production were examined. Width of agricultural land per capita in 

Turkey operating 60 decares (TEAM 2006). It is seen that the width of the 

land in the investigated enterprises ranged from 51.3 decares to 332.4 decares. 

The average land width was 192.7 decares. All of the enterprises surveyed 

Turkey has a land width above the average. As land size of enterprises 

increases, they are more interested in technological developments in order to 
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increase production and productivity. Therefore, the demand for agricultural 

extension activities increases as land width increases (Yavuz and Atsan 2003). 

Table 3- Land Ownership in the Research Area 

 

In the region, where the study is carried out, %12 of farmers who is 

engaged in ovine breeding is engaged in cattle farming too.  

Table 4. Livestock Farmers in the Research Area 

 

Type of Enterprises 
Size of Enterprise Groups (head) 

Sum of 

Enterprises 
Rate(%) 

0-100 
101-

200 
201-+ 

Ovine 12 16 16 44 88.0 

Both 

(Bovine+ovine) 
1 1 4 6 12.0 

Total  13 17 20 50 100.0 

 

When the distribution of enterprises according to the purpose of animal 

production is examined, it is seen that 1 enterprise in the 201- + group only 

makes livestock for the market and 48 enterprises make livestock for domestic 

consumption for both family consumption and market. The production of the 

production for the market, ie for commercial purposes, requires both a more 

conscious and a production that takes into account the market conditions. For 

this reason, producers are more willing to follow the agricultural extension 

studies and the innovations carried out by these studies closely. 

3.3 The Status of Women in Business and Their Role in Decision 

Making  

In this part of the study, the status of women participating in production 

activities, decision-making while voting in neighbors and elections, the 

Farm 
Size 

Groups 

(Head) 

 

Property Land 
Farm Land 

by Rent 
Leased Land Wasteland Total Farm Land 

Area 

(da) 

Avg. 
of 

farm 

Area 

(da) 

Avg. 
of 

farm 

Area 

(da) 

Avg. 
of 

farm 

Area 

(da) 

Avg. 
of 

farm 

Area 

(da) 

Rate(%

) 

0-100 378 29.0 289 22.2 - 0.0 - - 667 51.3 

101-
200 

1673 98.41 410 24.1 40 2.4 191 11.2 2314 136.1 

200-+ 5642 282.1 985 49.3 10 0.5 10 0.5 6647 332.4 

Sum of 

Busine
ss 

7693 153.9 1684 33.7 50 1.0 201 4.0 9628 192.7 
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mentality of the head of the family in economic and social decisions were 

examined. Women are more involved in ovine livestock activities. Table 5 

shows the fields of activity of women in the enterprise. In animal production, 

women are mainly engaged in milking. 82% of the women participate in 

milking activities, 66.0% have animal care and feeding, and 56% do stall 

cleaning. Although the grazing activity is not generally done by women in 

general, it has been determined that 42% of the women in the research area 

continue this activity. In general, livestock breeding activities are carried out 

by the herd manager. In recent years, finding a herd manager is a big problem 

for the region. 

Table 5. The Role of Women in Livestock Production in Research Area 

 

In a similar study conducted in the Seydişehir district of Konya 

province, the activity areas in which the female labor force is used in animal 

production are examined; It was determined that they participated in the most 

animal care activities with 37,84%. This is followed by barn cleaning with 

29,05% and milking activities with 28,37%. Women do not participate much 

in grazing activities (4,73%) (Ünal 2009). The factors determining the status 

of women in the research area are given in Table 6. 

70.0% of the work done with the neighbors in the enterprises examined 

have been found to make their own decisions. The role of the spouses in 

decision-making is 26.0% and the family elders are 4.0%. In the field of 

research, everyone knows each other and mutual assistance is made by women 

themselves. Although 70.0% of the women in the research area gave their own 

answers to my decision, it was observed that they decided by taking the 

attitudes of their spouses into consideration. 

 

 

 

 

Production activities 

Size of  Enterprise Groups 

(head) Sum of  

Enterprises 
Rate(%) 

0-100 101-200 201-+ 

 

Vegetative 

Production 

10 16 18 44 88 

Animal Care and 

Feeding 
11 14 8 33 66 

Barn Cleaning 8 14 6 28 56 

Milking 13 14 14 41 82 

Avarage 4 12 5 21 42 

Total 13 17 20 50 100 
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Table 6. Factors Determining the Status of Women in the Research Area 

 
Size of Enterprise Groups 

(head) 
Sum of 

Enterpr

ises 

Rate(%) 
Decision-Making 

 With Neighbors 
0-100 

101-

200 
201-+ 

Myself 10 13 12 25 70 

My Husband 2 3 8 13 26 

Family Elders 1 1 0 2 4 

Total 13 17 20 50 100 

Decision-Making 

Mechanism While Voting in 

Elecitons 

     

Myself 6 10 15 31 62 

My Husband 6 7 5 18 36 

Family Elders 1 0 0 1 2 

Total 13 17 20 50 100 

Consultation Status To His 

Wife 
     

Sale of 

Livestock 

Asks 3 10 7 20 40 

Doesn’t Ask 10 7 13 30 60 

Sale of 

Farm 

Asks  5 11 10 26 52 

Doesn’t Ask 8 6 10 24 48 

Money 

Saving  

Asks 5 8 9 22 44 

Doesn’t Ask 8 9 11 28 56 

Borrowing, 

Loan 

Credit  

Asks 6 9 10 25 50 

Doesn’t Ask 7 8 10 25 50 

Selling 

Product 

  

Asks 5 10 10 25 50 

Doesn’t Ask 8 7 10 25 50 

Spending 

İncome 

Asks 4 7 9 20 40 

Doesn’t Ask 9 10 11 30 60 

Sale of 

Tool-

Machine 

Asks 5 8 9 22 44 

Doesn’t Ask 8 9 11 28 56 

Choosing 

The 

Product  

Asks 6 6 9 21 42 

Doesn’t Ask 7 11 11 29 58 
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While voting, 62.0% of the women stated that they and 36% of them 

voted for their spouses. It is important that women in rural areas participate 

not only in their decisions in the home but also in the decisions taken in the 

environment. All of the heads of the family were consulted by women who 

consulted his wife in social decisions. 

3.4. Future Expectations of Women in Research 

In this section, the works of women at home, joint activities with other 

women, the status of women's leisure time, their thoughts about marriage and 

education, satisfaction with their lives and the changes they want to make are 

examined. All women, instaed of cleaning the house and washing, cooking etc. 

It was found that 82% of them makes bread with the neighbours. This is 

followed by firewood preparation (32.0%), winter product preparation 

(28.0%) and house cleaning (20.0%). 

Table 7. Future Expectations of Women in Research Area 

 

Size of 

enterprise 

groups (head) 
Sum of 

Enterprises 
Rate(%) 

Women’s İdeas About Marriage 

0-

100 

101-

200 

201-

+ 

Should be 9 10 9 28 56 

Must be 4 6 11 21 42 

Not Necessarily 0 1 0 1 2 

Women’s İdeas About Education      

Must be 9 16 17 42 84 

Doesn’t Matter 4 1 3 8 16 

Women’s Satisfaction Status of Their Lives      

Yes 13 17 20 50 100 

Total 13 17 20 50 100 

Women’s Expectations of Life      

Settle in City 6 6 8 20 40 

Marrying Children and Not Working 5 5 7 17 34 

Learning One of Handicrafts and Not Working 2 3 1 6 12 

No İdea 0 3 4 7 14 

 

These results may be an indication that training studies can be carried 

out in the form of group work.98.0% of women in neighboring enterprises 

visited neighboring, 78.0% TV, radio, television, 40.0% handicraft, 28% 
reading books and 8.0% of their leisure time. Stated that they evaluated. In the 

enterprises examined, women should be 56.0% about marriages and 42.0% of 

them should be sure. This result is consistent with the traditional structure of 

the enterprises. The generality of the enterprises is the patriarchal family 
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structure and the dedication to the traditions is ultimately effective. In the 

surveys, 84.0% of the women stated that the trainings should be taken. The 

rate of respondents who do not notice is 16.0%. All of the women in the 

enterprises stated that they are satisfied with their lives. It is observed that the 

women living in the districts who are forced to stay in the villages are more 

satisfied and happy than their lives. The fact that all of the women give this 

answer shows the existence of an accepted situation. 40.0% of women expect 

life to settle in the city, 34.0% thought whether to marry their children, 12.0% 

thought whether to learn one of handicrafts, 14.0% said that there is no 

thought. 

3.5. Attitudes and Behaviors of Farmers on Agricultural Extension 

Activities 

In this part of the study, the factors that encourage farmers to decide on 

the application of innovations, sources of access to agricultural information, 

the status of women to be aware of the agricultural staff coming to their 

villages, the status of the agricultural staff to talk to the women, the opinions 

about whether the information provided are useful, the topics they want to 

receive education, the agricultural extension activities.  

Table 8. Women's Participation at Agricultural Extension in the Research Area 

  
Size of Enterprise 

Groups (head)  

Tota

l 

 

Rate 

(%) 
Being Aware of the Publishers from the 

Villages 
0-100 

101-

200 
201-+ 

Yes 5 8 7 20 40 

No 8 9 13 30 60 

Total 13 17 20 50 100 

Women's İnterview with Publishers      

Yes 2 3 1 6 12 

No 11 14 19 44 88 

Total 13 17 20 50 100 

Women's Preference on The Gender of 

Publishers 
   

 
 

Woman 5 7 8 20 40 

Doesn’t Matter 8 10 12 30 60 

Total 13 17 20 50 100 

The Attitudes of The Spouses on Women's 

Participation in The Education 
     

Doesn’t Want 3 1 3 7 14 

Wants 1 3 2 6 12 

Have No Concern 9 13 15 37 74 

Total 13 17 20 50 100 

Gender preferences of those conducting, attitudes of women and 

spouses when they encountered a problem in agricultural subjects were 
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examined. According to Table 8, women have been informed about the 

publishers of the village by 40%, the status of attending the educationg 

provided by the broadcasting staff is 12%, and 60% of the women related to 

the gender of the broadcasting staff who transmit the information have not 

realized the difference between men and women. Factors that encourage 

women to innovation and their sources of information are given in Table 9. 

According to this, 96.0% of the women in the research area stated that it is 

important to provide an increase in income. 90.0% simple/easy, 80.0% other 

farmers accepted and applied, 58.0% lower production cost, 22.0% knowledge 

level, 14.0% other and 2%, respectively. It can be tried with 0.  

Table 9. Women's Information Sources and Factors Affecting the Adoption of 

Innovation 

  
Size of Enterprise 

Groups (head) 
 

Total 

 

Rate** 

(%) 
Factors encouraging farmers 

while deciding to apply an 

innovation 

0-100 
101-

200 

201-

+ 

Being Cheap 10 10 9 29 58 

Knowledge Level 4 5 2 11 22 

Being Triable 0 1 0 1 2 

Accepted And Applied by Other 

Farmers 
9 15 16 40 80 

Being Simple/Easy 12 14 19 45 90 

To İncrease The İncome 12 16 20 48 96 

Other 2 3 2 7 14 

Sources of knowledge    

Neighbour Farmers 9 9 9 27 54 

Family Elder 13 17 20 50 100 

Agriculture Provincial/District 

Directorate 
1 1 1 3 6 

Printed Publications 0 3 0 3 6 

Visual Publications 5 7 10 22 44 

Distribution of subjects to be 

trained 
     

Vegatative Production 8 4 8 20 40 

Livestock Production 9 8 8 25 50 

Home Economy 8 6 5 19 38 

Subjects About Health 9 11 13 33 66 

Other 2 5 5 12 24 

** Women in the research area have more than one answer 
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The fact that the acceptance of this innovation by other farmers and the 

fact that the acceptance of other farmers by women is 80.0% indicates that the 

pilot farmers can be selected and be an example to other farmers. The 

importance of the selection of farmers to be trained in agricultural extension 

activities is seen here. All of the women consult family members in 

agricultural matters. The rate of learners from other farmers is 54.0% and those 

who learn from visual publications are 44.0%. The utilization rate of women 

from printed publications and district agriculture directorate is 6.0%. In the 

research area, it was stated that the members of the publication did not come 

to provide information to women on agricultural subjects and they gave 

information only about animal husbandry support and that they did not carry 

out any training activities related to ovine animal husbandry. The women 

stated that they could easily understand the agricultural staff who met with 

them, they could contact the agricultural staff they had consulted with the 

phone and sometimes they could do what they suggested. These results show 

that the planned training activities taking into account the needs of women can 

produce the desired results. 66.0% health-related issues are among the subjects 

that women are most interested in in the research area.  

Table 10. The Relationship between the Level of Education in the Research 

Area and the Level of Access to Agricultural Information 

  
Size of enterprise groups 

(head)   

Total 

  

Rate(%) 
 0-100 101-200 201-+ 

Educational 

Background 
     

Illiterate 1 4 5 10 20.0 

Literayte 0 1 1 2 4.0 

Primary School 12 11 14 37 74.0 

High School 0 1 0 1 2.0 

Total 13 17 20 50 100.0 

Agricultural 

Knowledge Sources 
     

Other Farmers 9 9 9 27 54 

Family 13 17 20 50 100 

District Directorate of 

Agriculture 
1 1 1 3 6 

Printed Publications 0 3 0 3 6 

Visual Publications 5 7 10 22 44 

X2= 25,112              P>0,05 

 

This is followed by animal production with 50.0%, plant production 

with 40.0% and home economy with 38.0%. These results suggest that 

publication studies should not only be limited to empowering women's 
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traditional family roles but also women's interest in agriculture and non-

agricultural subjects. Women are eager to receive education in different 

subjects. With these trainings, increasing the efficiency of women in 

agricultural activities, providing childcare, housework, environment, climate 

change and nutrition will raise awareness. In the study, Chi-Square analysis 

was performed between the education level of women and agricultural 

information and the results were given in Table 10. 

As a result of the chi-square analysis, a significant relationship was 

found between the level of education and the level of access to agricultural 

information. According to the education level of women according to the 

information sources about livestock; It was determined that high school 

graduates were published in the field of print publications, literate and primary 

school graduates, and other farmers and illiterates were district agriculture 

directorates. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

50.3% of the labor force participation in rural areas is composed of 

women (TUIK 2011). It is of great importance to raise women's social status 

and integrate them into development. Although the majority of women in the 

research area are in the age range to be interested in receiving and using 

extension services, and the literacy rate is 80%, women do not think that the 

education provided is for them. Women in the rural areas and the traditional 

role in the definition of consent to the fate of women and the situation must be 

changed. Women benefit from the activities of home economy as education-

extension services and the trainings are mostly related to their domestic roles. 

Publication studies should not only be limited to strengthening the traditional 

roles of women in the family, but should also include women's interest in 

agriculture and non-agricultural issues. Women are eager to receive education 

in different subjects. With these trainings, besides the known features such as 

increasing the efficiency of the women in agricultural activities, child care, 

housework and nutrition, it can be ensured that farming, climate change, and 

safe food such as safe food can become clear. Most women in rural areas 

reflect more on the tendency to work in common with other women on special 

days such as birth, death, and wedding, which are most difficult to social 

adaptation for the individual and which require the most social solidarity. On 

the other hand, women do not generally have jobs that require institutional 

organization. About 35 women's cooperatives in Turkey was established in 

rural areas, the number of female members in cooperatives thousands of other 

development does not exceed 2-3%. Cooperative, unity etc. of women in the 

research region. Although these memberships are memberships and they are 

an obligation to benefit from animal support. The organization of farmer 

women under the leadership of women, who are conscious, self-expressing, 

courageous and entrepreneurial in their village, is of great importance for 

women to announce their problems and to express their demands. 
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Trainings for women in groups provide a structure where women can 

share educational information, print together for better training, and support 

each other in applying new techniques and technologies. Group training in the 

agricultural extension works for women will be important in terms of ensuring 

the continuity of the trainings. The information required to be conveyed can 

be delivered to the manufacturer more effectively within the framework of the 

technological possibilities. Increasing the use of technology will reduce the 

time women spend on work so they can find time for other productive 

activities. Regarding re-production (meals, dishes, laundry, cleaning, child 

care), the work is done by women. The role of women in the home should be 

taken into consideration in the publication studies. It is important to understand 

the roles of women and to develop training that will not contradict their 

traditional roles. With the trainings provided, direct delivery of innovations in 

agricultural technology to women instead of being delivered to them through 

their wives is also an important issue. 

All of the women surveyed, stated that they were satisfied with their 

lives. In the surveyed region, women living in the district were satisfied with 

their lives while the women living in the district were not satisfied. The fact 

that all of the women give this answer shows the existence of an accepted 

situation. The women stated that the agricultural personnel who met with them 

gave more information about their livestock support and that they did not carry 

out any training activities related to animal husbandry. They stated that they 

could easily understand the broadcasters who met with them, they could call 

the extension staff by phone and sometimes they could do what they 

suggested. In addition to this, although the majority of the women stated that 

the gender of the extension staff would not be noticed, giving gender 

sensitivity trainings to the current employees and extension system staff, 

whether male or female, would facilitate the access of women to the trainings. 

In addition, planned training activities that take into account the priority needs 

of women can produce the desired results. 
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TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE İLLERİN ORGANİK 

TARIM AÇISINDAN KÜMELEME ANALİZİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Organic Farming in Turkey and Evaluation of the Provinces in terms of 

Organic Farming by Cluster Analysis 

Başak AYDIN2  & Duygu AKTÜRK** 

Giriş 

Tarımda kullanımı hızla artan kimyasal girdiler, enerji üretim 

maliyetinin yükselmesi, toprağın erozyon ve yoğun kullanımına bağlı 

olarak verimliliğinin düşmesi, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi, gıda 

kalitesinin düşmesi gibi yollarla insan ve hayvan sağlığı ve refahı bundan 

olumsuz etkilenmektedir. Tarımsal üretimin çevre ve insan sağlığına 

yaptığı olumsuz etkilerin engellenmesi için alternatif bir yol olarak ortaya 

konulan organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalara bağlı olarak 

zarar gören veya yok olan doğal dengenin yeniden kurulmasına yönelik 

olarak insan ve çevre dostu tüm sistemleri içermektedir (Ataseven, 2010: 

70).  

Ülkemizde de tüketicilerin eğitim ve gelir düzeyinin yükselmesi sonucu 

ön plana çıkmaya başlayan gıda güvenliği büyük önem kazanmıştır. Son 

yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasına bağlı olarak tüketiciler, gıda 

maddelerinin güvenilirliği ve sağlık problemleri ile karşılaşma riski ile 

ilgili kaygıları arttıkça; tarımsal ilaç, hormon ve çeşitli kimyasallar ile 

yetiştirilmiş ürünler yerine organik ürünlere yönelim göstermektedirler 

(Özer, 2008: 1).  

İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri yeterli miktarda ve kaliteli gıda 

ihtiyacıdır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, bugünkü gelişmiş 

ülkelerde yaşanan yiyecek kıtlığı, tarımda teknoloji devrimini getirmiştir. 

Tarımda yoğun girdi kullanımı ile birim alandan yüksek verim elde etme 

çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar küresel bazda kirlilik oluşturmaya 

başlamıştır. Tarımsal ürünlerde kullanılan verim artırıcı sentetik 

kimyasalların insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yeterli gıdaya sahip 

olan ülkelerde sağlıklı gıda talebi ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak 

da 1930’lu yıllardan itibaren var olan organik (ekolojik) tarım gündeme 

gelmiştir. 
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Artan çevre kirliliği ve insan sağlığında meydana gelen sorunlar üretici 

ve tüketiciler için birçok problem oluşturmuştur. Zamanla üreticiler ve 

tüketiciler insana ve doğal çevreye zarar vermeyen bir üretim yöntemi olan 

organik tarım ürünlerini üretmeye başlamışlardır. Organik tarım yöntemi 

ile üretilen ürünler dünyada bilinçli ve gelir seviyesi yüksek tüketicilerin 

tercih ettiği ve geniş pazar potansiyeline sahip ürünler haline gelmiştir 

(Aktürk, 2015: 115). 

Organik tarım; “sentetik bitki koruma ilaçları ve sentetik kimyasal 

mineral gübreler kullanılmadan toprak verimliliğini, çevreyi ve insanı 

koruyan, ürün miktarını değil kalitesini birinci plana çıkaran, her türlü 

kaynaklardan tasarrufu düşünen, her türlü üretim girdilerini en yakın 

çevreden temin etmeye çalışan, çevre dostu tarıma inanmış çiftçiler 

tarafından üretilip bu inançtaki kontrolörler tarafından kontrol edilmesi 

gereken, ürünlerin pazara sunulması için mutlaka sertifikalandırmayı 

gerektiren bir tarım  şeklidir (Kurt, 2006: 2). Organik tarımsal üretim, 

insana ve çevreye zarar vermeden yapılmaktadır. Daha çok kimyasal 

maddelerin ve bu kimyasal maddelerin hatalı uygulanmaları sonucu zarar 

gören doğal çevrede doğal dengeyi yeniden iyileştirmeyi hedeflemektedir. 

Diğer bir ifadeyle, belirli bir kontrol ve sertifikasyon işlemiyle 

garantilenen, sentetik kimyasal girdi, pestisit gibi maddeler kullanılmadan 

gerçekleştirilen tarım yöntemi olarak ifade edilmektedir (Eti, 2014: 4).  

Organik tarımda esas amaç insanın kullandığı her türlü gıda ve besin 

maddeleriyle barınma ve giyinme maddelerinin insan sağlığına zarar 

vermeyecek ya da en az zarar verecek şekilde ve devamlı olarak 

üretilmesidir (Gündüz & Kaya, 2007: 315). Organik tarımın dört temel 

ilkesi vardır:  

 Genetik değişikliğe uğratılmamış tohum kullanmak,  

 Toprakta herhangi bir zarar oluşturabilecek kimyasal gübre 

kullanımına izin vermemek,  

 Zararlı ve hastalıklarla mücadelede, kalıcı, doğaya zarar veren ve 

parçalanmayan kimyasallar kullanmamak,  

 Ürünün sertifikasyon ve etiketlenmesini yaptırmak (Sürmeli, 2003).  

Organik tarımda suda çabuk çözünebilen, yapay yollarla üretilen ve 

doğrudan bitkilere uygulanan kimyasal bileşikler kullanılmamaktadır. 

Gıda ürünlerinde yaygın olarak kullanılan katkı maddelerinin, işletme 

sürecinde kullanılan yardımcı maddelerin, koruyucuların, tatlandırıcıların, 

renklendiricilerin ve aroma artırıcı maddelerin organik gıdalarda kullanımı 

yasaktır. Bu maddelerden kullanımı zorunlu olanların da kullanım 

miktarları sınırlandırılmıştır (Kaplan, 2009: 33). Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Organik Tarım Yönetmeliği’nde 

belirlenen bitkisel ve hayvansal girdilerin, ancak belirlenen miktarlarda 

kullanımına izin verilmektedir. 
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Organik ürün tanımı ve kapsamı ise oldukça geniştir. Bu alanda 

öncelikle et ve süt ürünleri, ekmek, taze ve kurutulmuş sebze ve meyveler, 

dondurulmuş gıdalar, fırınlanmış gıdalar gibi doğal ürünler; kozmetik 

yağlar, vücut bakım ürünleri gibi doğal kozmetik ürünler; sabun, deterjan 

gibi temizlik malzemeleri; çocuk bezleri, medikal bitkiler gibi sağlık 

gereçleri; kitap, mobilya gibi kâğıt  ve orman ürünleri; kırtasiye, 

bilgisayarlar gibi ofis gereçleri ve tekstil ürünleri ve doğal iplik gibi ürünler 

akla gelmektedir. 

Organik gıdalar denildiğinde ise basit olarak yetiştirilmesinde ve 

işlenmesinde genetik mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek 

öldürücü kimyasal ilaçların, yabani ot ve mantar öldürücü ilaçların, 

büyütme düzenleyicilerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, 

renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı 

maddelerinin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda 

maddeleri anlaşılmalıdır. Organik gıdalar bitkisel ve hayvansal gıdaları 

içerir. Ayrıca, bir ürünün organik olabilmesi için Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından yetkilendirilmiş kontrol 

ve/veya sertifika kuruluşu tarafından gerekli kontrollerin yapılması ve 

sertifikalandırılması gerekmektedir (Ataseven & Güneş, 2008: 27).  

Organik tarım geleneksel tarıma alternatif olarak düşünülerek 

çıkarılmış bir tarım yöntemidir. Bilindiği gibi endüstriyel tarım yüksek 

girdiye bağlı bir yöntem olup bu tarım yönteminin hem insan sağlığına, 

hem çevreye hem de ekonomiye birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Organik tarım bu olumsuzlukları gidermeyi amaçlamaktadır (Eti, 2014: 4).  

Geleneksel tarım ile organik tarım arasındaki temel farklar ana 

hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanmıştır: (Zengin, 2007: 17)  

 Geleneksel tarımda planlı ekim nöbeti yapılmazken, organik tarımda 

ekim nöbeti yapılması zorunludur.  

 Geleneksel tarımda zararlı ve yabancı otlar tamamen yok edilirken, 

organik tarımda yabancı otlar kontrol altında tutulmaya çalışılır.  

 Geleneksel tarımda toprakta yaşayan canlıların yaşam düzeninde bir 

bozulma gerçekleşirken, organik tarımda toprakta yaşayan canlıların 

yaşam düzeninde iyileşmeler olur.  

 Geleneksel tarım organik madde ve humus kaybına yol açarken, 

organik tarımda organik madde birikimi ve humus oluşumunda artış 

meydana gelir.  

 Geleneksel tarımda gübreleme ve tarımsal maliyet oldukça yüksekken, 

organik tarımda gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti çok düşük 

olmaktadır.  

 Geleneksel tarımda toprak işleme düzensiz bir şekilde yapılırken, 

organik tarımda toprak alt üst edilmeden uygun bir şekilde işlenir. 

 



114 

Organik Hayvancılık 

Konvansiyonel hayvancılığın yol açtığı sorunlar nedeniyle, son 

yıllarda, toplumlarda hem çevre koruma bilincini arttırmış, hem de hayvan 

haklarına gösterilen ilgiyle birlikte, hayvan refahı (welfare) giderek önem 

kazanmıştır. Sonuçta, sorunlara çare olarak organik hayvansal üretim 

önerilmektedir (Özen ve ark. 2010: 4). 

Sentetik olarak üretilen maddelerin direk veya dolaylı olarak hayvansal 

üretimde kullanılmadığı, kullanımı zorunlu ise minimum düzeyde 

kullanıldığı, organik yemle hayvan beslemenin yapıldığı, sağlıklı hayvan 

yetiştiriciliği prensibine sahip, her aşamasının kontrollü ve sertifikalı 

olduğu, hayvansal üretime organik hayvansal üretim denir (Demiryürek, 

2016: 43). Organik hayvancılığa geçiş süreci ise, hayvansal üretime 

başlanmasından ürünün organik olarak kabul edilmesine kadar geçen 

süredir. Bu süreç, konvansiyonel hayvansal ürünün organik hayvansal 

ürüne dönüşüm periyodudur (Koyuncu & Taşkın, 2016: 58).  

Organik hayvansal üretimde, organik hayvan yetiştirme ve besleme 

uygulamaları ile organik yem bitkileri üretiminin sürdürebilir çevre 

oluşumuna önemli katkıları vardır. Bu yetiştirme sisteminde hayvan 

gübresinin stoklanması ve kullanılmasında da çevre kirliliği dikkate 

alınmakta ve kontrol edilmektedir (Özen ve ark. 2010: 12). Organik 

hayvan yetiştiriciliğinde, organik işletmelerden getirilen ve tamamen 

organik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim 

koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak 

kullanılması temel ilke olmakla beraber, organik yumurta ya da piliç eti 

üretiminde verim yönlerine göre ıslah edilmiş hatların kullanılması 

ekonomik verimlilik yönünden daha uygun olabileceği göz önüne 

alınmalıdır (Öztürk ve ark. 2013: 104) 

Organik hayvancılığı uygulama nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Çevre kirliliğini önlemek ve ekosisteme zarar vermemek,  

 Biyolojik çeşitliliği korumak ve devam ettirmek,  

 Toprak erozyonu ve genetik kaynakların yitirilmesini önlemek,  

 Su miktarını ve kalitesini korumak,  

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak (biodizel vb),  

 Enerji tasarrufu sağlamak, 

 Köyden kente göç olayını en aza indirmek, 

 Ekonomiye destek sağlamak, 

 İhraç değeri yüksek olan ürünleri üretmek ve pazar oluşturmak, 

 Ekolojik ürün pazarında diğer ülkelere karşı rekabet gücünü artırmak,  

 Küçük çiftçi ve sanayicinin gelir düzeyini arttırmak (Demiryürek, 

2016: 43).  
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2. Dünyada Organik Tarım  

Son yıllarda dünya gıda piyasasında, organik üretim metotlarıyla 

yetiştirilmiş ürünlere talebin hızla artmakta olduğu gözlenmektedir. 

Günümüze kadar uygulanan sistemler, tüketicilerin besin güvenliği 

konusunda giderek artan hassasiyetleri ve dünyadaki çevre tahribatına 

ilişkin endişelerin etkisiyle terk edilmektedir (Bakırcı, 2005: 77). Bu 

amaçla dünyanın her tarafında bu amaca hizmet için kurulan organik tarım 

ve sertifikasyon kuruluşları faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

Organik tarım ilk kez Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)'nde başlamış ve daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Organik 

tarıma olan ilginin artması ise çevre ve sağlık ile ilgili endişelerin artması 

gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Organik tarım ve gıda ürünlerine 

tüketici talebinin artması sonucu organik tarımı benimseyen çiftçi sayısı da 

doğal olarak artmıştır. Bu talebin büyümesi aynı zamanda uluslararası 

ticareti de geliştirmiştir. Kendi ülkelerinde organik ürünler için iç pazar ve 

talep olmadığı halde bazı ülkeler, Avrupa'da yetişmeyen ve talep edilen 

organik ürünleri üretmeye ve ihraç etmeye başlamışlardır (Demiryürek, 

2011: 29).  

Doğal sistemleri değiştirmek yerine doğa ile uyumlu bir sistemin 

oluşturulmasını hedef alan organik tarım, son yıllarda tüm dünyada önem 

kazanmaya başlamış ve zaman içerisinde tüm ülkeler, organik tarım 

faaliyetlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya başlamıştır. Bu gelişmeler 

ışığında, dünyadaki organik tarım hareketini bir çatı altında toplamak ve 

düzenlemek amacıyla 1972 yılında kurulan “Uluslararası Organik Tarım 

Hareketleri Federasyonu” (International Federation of Organic Agriculture 

Movements-IFOAM) ve İsviçre’de 1973 yılında kurulan “Organik Tarım 

Araştırma Enstitüsü” (Research Institute of Organic Agriculture - FIBL); 

tüm dünyadaki organik tarım ile ilgili gelişmeleri ve sayısal verileri düzenli 

olarak her yıl  yayınlamaktadır (Ulusal Eylem Planı, 2013-2016: 6). 

Dünyada ve ülkemizde organik tarım ve organik ürünler ticareti son 

yıllarda hızla gelişmektedir. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Japonya’da organik ürünlere talep artış göstermiştir. Dünyada 2017 yılında 

181 ülkede  2858 358 üreticiyle organik tarım gerçekleştirilmiştir. 

Dünyada 69.90 milyon hektarlık alan organik standartlara göre 

sertifikalandırılmıştır. Bu alanın dağılımına bakıldığında %51’i 

Okyanusya’da, %21’i Avrupa, %11’i Latin Amerika, %9’u Asya, %5’i 

Kuzey Amerika ve %3’ü Afrika’da yer almaktadır. Dünyadaki organik 

tarım alanlarında, 2016 yılına kıyasla %20’lik bir artış olmuştur. Dünyada 

kişi başı en çok organik ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Danimarka 

ve İsveç yer almaktadır. İsviçre’de kişi başı organik ürüne 288 Euro 

harcanırken, Danimarka’da 278 Euro, İsveç’te ise 237 Euro 
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harcanmaktadır. Türkiye’de organik yiyecek tüketimi ise kişi başı 1 

Euro’nun altındadır.  (Willer & Lernoud (Ed.), 2018: 40, 48, 72).  

Tablo 1’de IFOAM ve FIBL’in yaptığı araştırma ve incelemelerden 

elde edilen, Dünya’da organik tarım için kullanılan alanlar gösterilmiştir. 

Tablo 1. Dünyada Organik Tarım İçin Kullanılan Tarım Arazileri ve 

Bölgelerin Toplamdaki Payları (2017) 

Bölge 
Organik Tarım 

Arazisi (ha) 

Organik Tarım Arazisinin 

Toplamdaki Payı (%) 

Afrika 2 056 571 3 

Asya 6 116 834 9 

Avrupa 14 558 246 21 

Latin Amerika 8 000 888 11 

Kuzey Amerika 3 223 057 5 

Okyanusya 35 894 365 51 

Toplam 69 845 243 100 

 

Organik tarım konusunda oluşturulan birlikle ve organizasyonlar 

çoğunlukla ülkeler bazında ortaya çıkmaktadır. Her ülke kendi bünyesinde 

organik tarımı geliştirmek ve bu tarım yöntemlerini benimseyenler 

arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar 

oluşturmaktadırlar. Ayrıca organik tarımı geliştirmek için kurulmuş 

uluslararası organizasyonlar da bulunmaktadır (Merdan, 2014: 17).  

 Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

 Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 

 Organik Ticaret Birliği (OTA) 

Dünyada organik hayvancılıkta önde gelen ülkeler, ABD ve Kanada'dır 

(Hanoğlu, 2013: 29). AB'de; keçilerin %5.7'i, sığırların %4.2'si, koyunların 

%4.5'i, kanatlıların %2.8'i ve domuzların %0.6'sı organik olarak 

yetiştirilmektedir. AB'de, 2007-2015 döneminde en fazla organik üretim 

yapılan hayvan %108'lik bir artışla tavuk olmuştur. 2015 yılı verilerine 

göre dünya genelinde organik arıcılık 2 milyon kovan ile yapılmaktadır. 

Bu sayı toplam arı kovanı sayısının %2.5'ini temsil etmektedir. En fazla 

organik kovan, Brezilya, İtalya ve Bulgaristan'da bulunmaktadır 

(Dalbeyler & Işın, 2017: 217). 
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3. Türkiye’de Organik Tarım 

Türkiye organik tarım hareketi, dünyada olduğu gibi önder çiftçiler 

tarafından değil; Avrupalı organik tarım şirketlerinin temsilcileri aracılığı 

ile başlatılmıştır. Bu durum, Avrupa'da yetiştirilemeyen ve klasik tarımsal 

ihraç ürünlerimize gelen talebin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örneğin ilk olarak organik tarım faaliyetleri Ege Bölgesi'nde, sınırlı 

sayıdaki üzüm üreticisine, Avrupalı organik tarım şirketlerinin temsilcileri 

tarafından tanıtılarak başlatılmıştır. Avrupa ülkelerinden gelen talebin 

artışına paralel olarak, organik üretim çeşitlenmiş ve organik üretim 

projeleri 1980'li yılların ortasından itibaren tüm Türkiye'de yürütülmeye 

başlatılmıştır. Önceleri yabancı şirketlerin temsilcileri aracılığıyla, 

sonradan ise yerli şirketlerin organik tarım ve gıda pazarına girmesiyle 

birlikte, gerek ihracata gerekse iç piyasaya yönelik üretim ve pazarlama 

çalışmaları sürdürülmüştür. Ülkemizdeki organik üretim, yurtdışından 

gelen taleplerin artması, TKB'nin organik üretimi desteklemesi, 

uluslararası kuruluşların desteklediği projeler, üniversite, araştırma 

kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yerli tüketicilerin ve 

kamuoyunun konuya ilgi göstermesi, iç pazarın oluşumu vd. gelişmeler 

sonucu hızla artmaktadır (Demiryürek, 2016: 4).  

Türkiye’de organik tarım ilk olarak 1984-85 yıllarında Ege Bölgesi’nde 

geleneksel ihraç ürünleri olan kuru incir ve kuru üzüm gibi ürünlerde 

sözleşmeli üretim sistemi ile başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde yeni 

bir boyut kazanarak bitkisel ürünler, işlenmiş gıda ürünleri ile diğer gıda 

ve tarım ürünleri olarak sınıflandırılabilecek sektörel yelpazeye ulaşmıştır 

(Özbağ, 2010: 29). Türkiye’de organik tarım uygulamalarına yönelik ilk 

organizasyon, 1992 yılında Organik Tarım Organizasyonu Derneğinin 

(ETO) kurulmasıyla başlamıştır. 1994 yılında IFOAM temel standartları 

ve 2092/91 sayılı AB Organik Tarım Yönetmeliği’ne dayalı ilk ulusal 

yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ekolojik 

tarımla ilgili kontrol yetkisine sahip olmuş ve bünyesinde ATÜT 

(Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri) Dairesi kurulmuştur (İpek ve Çil, 

2010: 143). 1994 yılında “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik 

Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik”, 2002 yılında ise “Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe 

girmiştir (Rehber, 2011). Daha sonra “Organik Tarım Kanunu”, 

01.12.2004 tarihinde TBMM’den geçerek, 03.12.2004 tarihinde 25659 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 

amacı, tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve 

girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin 

alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir (Resmi Gazete, 2004). Son 

olarak 2010 yılında “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik” 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı ise; ekolojik dengenin korunması, 
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organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve 

pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemektir (Resmi Gazete, 2010). 

Türkiye’de organik bitkisel üretime ilişkin genel veriler Tablo 2’de 

görülmektedir. Bu verilere göre 2002 yılında yaklaşık 89 827 hektarlık bir 

alanda organik tarım üretimi yapılan Türkiye’de bu rakam 2014 yılında da 

626 884.87 hektar olmuştur. Çiftçi sayısında da benzer şekilde bir gelişme 

sağlanmıştır. 2002 yılında 12 428 olan çiftçi sayısı 2018 yılında 79 563’e 

yükselmiştir. Tablo 2’den de görüldüğü üzere, 2002 yılı ile 2018 yılları 

arasında organik ürün sayısında yaklaşık olarak 2 kat, çiftçi sayısında 6 kat 

ve toplam üretim alanında 7 kat artış olmuştur. 

Tablo 2. Organik Tarım Bitkisel Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dâhil) 

Yıllar 
Ürün 

Sayısı 

Çiftçi 

Sayısı 

Toplam 

Üretim Alanı 

Toplam Üretim 

Miktarı 

2002 150 12 428 89 827 310 125 

2003 179 14 798 113 621 323 981 

2004 174 12 751 209 573 377 616 

2005 205 14 401 203 811 421 934 

2006 203 14 256 192 789 458 095 

2007 201 16 276 174 283 568 128 

2008 247 14 926 166 883 530 224 

2009 212 35 565 501 641 983 715 

2010 216 42 097 510 033 1 343 737 

2011 225 42 460 614 618 1 659 543 

2012 204 54 635 702 909 1 750 126 

2013 213 60 797 769 014 1 620 466 

2014 208 71 472 842 216 1 642 235 

2015 197 69 967 515 268 1 829 291 

2016 225 67 878 523 778 2 473 600 

2017 214 75 067 543 033 2 406 606 

2018 286 79 563 626 884,87 2 371 612.28 
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 

Türkiye’de organik hayvansal üretime ilişkin genel veriler Tablo 3’te 

görülmektedir. Bu verilere göre 2004 yılında 10 olan çiftçi sayısı 2018 

yılında 181’e; 26500 olan hayvan sayısı 1 299 720’ye yükselmiştir. 2004 

yılında 256 olan organik arıcılık yapan çiftçi sayısı 2018 yılında 492’ye; 

38792 olan kovan sayısı 69055’e yükselmiştir. Tablo 3’ten de görüldüğü 

üzere, 2004 yılı ile 2018 yılları arasında organik hayvan sayısında yaklaşık 

olarak 49 kat, kovan sayısında 2 kat artış olmuştur. 

 

 

 



119 

Tablo 3. Türkiye’de Organik Hayvancılık ve Organik Arıcılık Verileri 

(Geçiş Süreci Dâhil) 

Yıllar 
Çiftçi Sayısı 

(Hayvancılık) 

Hayvan 

Sayısı 

Çiftçi Sayısı 

(Arıcılık) 

Kovan 

Sayısı 

2004 10 26 500 256 38 792 

2005 6 12 909 370 50 486 

2006 12 19 296 188 33 278 

2007 27 33 965 241 31 183 

2008 37 39 186 281 27 380 

2009 150 135 341 465 25 531  

2010 174 401 215 416 27 957 

2011 225 477 734 754 72 659  

2012 1587 371 321 750 92 142 

2013 3270 1 168 818 750 95 178 

2014 374 1 159 552 534 59 025 

2015 255 1 032 769 561 70 976 

2016 204 1 247 211 640 76 242 

2017 147 1 296 991 614 89 167 

2018 181 1 299 720 492 69 055 
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 

Organik tarım üretimini teşvik ve aynı zamanda kayıt altına alınması 

amacıyla organik tarım, tarımsal destekler kapsamındadır. Çiftçi Kayıt 

Sistemine kayıtlı üreticiler bu desteklerden faydalanabilmektedir. 

Türkiye’de organik tarım yapan çiftçilere verilen devlet destekleri; alan 

bazlı ödemeler, sözleşmeli üretim, hazine arazilerinde organik tarım, düşük 

faizli krediler, çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunmasına yönelik 

destekler, hal rüsum düzenlemesine ilişkin destekler olarak sıralanabilir 

(Dalbeyler & Işın, 2017: 218).  

2018 yılında organik tarıma yönelik dekara yapılan desteklemeler ise; 1. 

kategori üretim için 100 TL/da, 2. kategori üretim için 70 TL/da, 3. kategori 

üretim için 30 TL/da, 4. kategori üretim için 10 TL/da ve organik arıcılık 

için 10 TL/kovan olarak verilmiştir. Faiz İndirimli Krediler; her yıl kredi 

kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve 

tebliği Resmi Gazete 'de yayınlanmaktadır. Üreticiler cari faiz oranından 

%50 indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmektedir. Bu uygulama 

2018 yılında da devam etmiştir. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin 

Korunması(ÇATAK)'nı tercih eden üreticilerin desteklenmesi; Çevre dostu 

tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme 

yapılmaktadır. Organik Hayvancılık Desteklemeleri ise; Anaç Sığır ve 

Manda Yetiştiriciliği Desteklemeleri, Buzağı Desteklemesi, Hastalıktan 

Ari İşletme Desteklemeleri, Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri ve Arılı 

Kovan Desteklemesi şeklinde verilmektedir. Desteklemeler, ilk olarak 
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2005 yılında bitkisel üretime yönelik olarak başlatılmıştır. 2011 yılında da 

organik hayvancılık desteklenmeye başlamıştır.  

Tablo 4. Yıllar İtibariyle Organik Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Destekleme Ödemesi  

Yıllar 
Üretici 

Sayısı 

Desteklenen 

Alan (da) 

1 Dekar Alana 

Destek Tutarı (TL) 

Toplam 

Tutar (TL) 

2006 1 042 43 758 3 131 Bin 

2007 1 536 117 188 3 352 Bin 

2008 1 615 130 746 5 654 Bin 

2009 5 467 368 582 18 6.3 Milyon 

2010 4 976 351 825 20 7.1 Milyon 

2011 23 575 2 423 983 
25 60.6 

Milyon 

2012* 28 090 2 711 899 
25 68.1 

Milyon 

2013* 27 085 2 515 068 
Meyve sebze 35 

Tarla bitkileri 10 
38 Milyon 

2014* 32 576 2 966 847 
Meyve sebze 70 

Tarla bitkileri 10 

69.3 

Milyon 

2015* 39 078 3 247 585 
Meyve sebze 70 

Tarla bitkileri 10 

88.7 

Milyon 

2016* 27 842 2 522 631 
Meyve sebze 70 

Tarla bitkileri 10 

58.8 

Milyon 

2017* 47 786 3 570 203 
4 Kategori 

(10-100) 

130.2 

Milyon 

2018*    51 669 3 761 290 
4 Kategori 

(10-100) 

143.9 

Milyon 

Genel Toplam 

672.08 

Milyon 
*Organik hayvansal üretim desteği dâhil                                                   

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı 

Not 1: 2006-2007-2008 yılı ödemeleri DGD ‘ye ek olarak ödenmiştir. 

 

4. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye’de yer alan iller organik tarım göstergelerine 

göre belirli sayıda kümelere ayrılarak sınıflandırılmış ve illerin birbirleri 

ile olan benzerlikleri belirlenmiştir. Çalışmada, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan elde edilen veriler kullanılmıştır. İllerin organik tarım 

faaliyetleri bakımından sınıflandırılması kümeleme analizi ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye’deki illerin 

2018 yılı organik tarım istatistikleri kullanılmıştır. 2018 yılında Karabük 
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ilinde organik bitkisel ve hayvansal üretim yapılmadığı için, bu il 

değerlendirmeye alınmamıştır.  

4.1. Kümeleme Analizi 

Çok değişkenli istatistik analiz yöntemlerinden olan kümeleme analizi, 

birimleri benzerliklerine göre kümelere ayırmak için kullanılan bir 

yöntemdir (Tatlıdil, 2002: 329). Kümeleme analizi sonucunda küme içi 

birimler, kümeler arasındaki birimlere göre karakteristik özellikleri 

bakımından daha çok benzeşirler. Bunun sonucu olarak ta, küme içi 

homojenlik, kümeler arası heterojenlik sağlanmış olur. Kısaca kümeleme 

analizinin genel amacının benzer olanı farklı olandan ayırmak olduğu ifade 

edilebilir (Everitt ve ark. 2001). 

Kümeleme analizinde n sayıdaki birimin p sayıdaki değişkene göre 

kümelere ayrılmasında, birbirleri arasındaki uzaklıkları hesaplamak için 

çeşitli uzaklık/benzerlik ölçüleri kullanılmaktadır. Uzaklık ya da benzerlik 

ölçüleri veri matrisindeki değişkenlerin ölçü birimlerine göre değişir. 

Değişkenler oransal veya aralıklı ölçekte elde edilmişse uzaklık veya 

korelasyon türü ölçüler, sayım ile elde edilmiş değerler ise ki kare uzaklık 

ölçüsü veya Phi kare uzaklık ölçüsü, ikili gözlemlere göre elde edilmiş 

değerler ise Öklid, kare Öklid gibi benzerlik ya da farklılık ölçüleri 

kullanılır (Özdamar,2004: 283). 

Kümeleme analizinde en çok kullanılan uzaklık ölçüleri ise; öklid ve 

karesel öklid, pearson ve karesel pearson, korelasyon katsayısı ve 

korelasyon, Manhattan, açısal ve binary uzaklıklarıdır (Özdamar, 2010). 

Ancak korelasyon ve pearson ölçümleri diğerlerine göre daha az 

kullanılmaktadır. Ayrıca Minkowski ve Mahalanobis uzaklıklarından da 

yararlanılmaktadır. 

Kümeleme yöntemleri hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan yöntemler 

olmak üzere iki grupta incelenmektedir.  

 

Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleri 

Hiyerarşik yöntemler, birbirlerine olan benzerliklerine göre 

birleştirmek amacıyla, birimleri birbirleri ile farklı aşamalarda bir araya 

getirmek suretiyle ardışık biçimde kümeler belirlemeye yönelik 

yöntemlerdir. Bu yöntemde, kümeleme işlemi, dendogram adı verilen iki 

boyutlu grafikler yardımı ile gösterilmektedir (Çakır Zeytinoğlu, 2014: 

304). 

Hiyerarşik kümeleme yöntemleri, gruplayıcı (agglomerative) ve 

parçalayıcı (divisive) yöntemleri olmak üzere iki grupta toplanır. Her 

birimin başlangıçta bir küme olarak kabul edildiği, daha sonra en yakın iki 

kümenin yeni bir kümede birleştirilip, küme sayısının bu şekilde her 

seferinde bir azaltıldığı yönteme gruplayıcı hiyerarşik yöntem denir. 
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Oluşan küme yapıları “dendogram” adı verilen şekille gösterilebilir 

(Johnson & Wichern, 2002: 681). Parçalayıcı yöntemler ise, birleştirici 

yöntemlerin tam tersine başlangıçta tüm birimlerin bir küme oluşturduğu 

düşünülerek, tek bir kümeden hareketle her bir birimin ayrı bir küme 

oluşturmasına kadar işlemlere devam edilir (Orhunbilge, 2010:473). 

Gruplayıcı hiyerarşik yöntemler, merkezi yöntem, tek bağlantı yöntemi, 

tam bağlantı yöntemi, ortalama bağlantı yöntemi ve Ward yöntemi olmak 

üzere beş gruba ayrılmaktadır (Kalaycı, 2009: 359).  

Merkezi Yöntem: Bir kümeyi oluşturan gözlemlerin ortalamaları 

üzerinden hareket eder. Bir kümede sadece bir gözlem varsa bu değer 

merkez kabul edilir. 

Tek Bağlantı Yöntemi: Birimler arası en kısa mesafeyi dikkate alır. Bu 

yöntem birbirine en yakın iki gözlemi bularak başlar ve bu şekilde devam 

ederek kümeleri oluşturur.  

Tam Bağlantı Yöntemi: Bu yöntemin tek bağlantı yönteminden tek farkı 

en uzak iki gözlem ile başlamasıdır.  

Ortalama Bağlantı Yöntemi: Bir küme oluşturulurken kümenin ortasına 

düşen gözlemi temel alarak başlar. 

Varyans Yöntemi (Ward’s Yöntemi): Bu yöntemde ise toplam sapma 

karelerinden hareketle bir kümenin ortasına düşen gözlemin aynı küme 

içerisindeki diğer gözlemlerden ortalama uzaklığını esas alınır. 

 

Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemleri 

Başlangıçta küme sayısı ile ilgili ön bilgi varsa ya da araştırmacı 

tarafından analiz öncesi küme sayısı belirlenmiş ise hiyerarşik yöntemler 

yerine hiyerarşik olmayan yöntemler kullanılır (Anderberg, 1973:554). 

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden en çok kullanılanı k-

ortalamalar tekniği, MacQueen tarafından bulunmuş olup, küme sayısının 

belli olduğu durumlarda birbirine en yakın değerlere sahip elemanları aynı 

kümede toplamayı amaçlar (Tatlıdil,1996; Özdamar, 2002). Bu yöntemde 

her iterasyonda yeni bir küme merkezi oluşturulur ve bir eleman yeniden 

hesaplanan yeni merkeze daha yakın ise o kümeye taşınır. K-Ortalamalar 

yönteminde kümeleme işlemi için uzaklık matrisi veya benzerlik matrisi 

hesaplamaya gerek yoktur. Sadece küme sayısını belirlemek yeterlidir. k-

ortalamalar kümesi yöntemi olup ardışık başlama (sequntial threshold), 

paralel başlama (paralel threshold) ve optimum başlama (optimum 

partitioning) olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu üç yönteminde sonuçları 

birbirine yakın olduğundan birinin kullanılması yeterlidir. K-ortalamalar 

yöntemi dışında k-medoids ve bulanık c-means yöntemleri de olmakla 

beraber en çok tercih edilen yöntem k-ortalamalar yöntemidir (Kalaycı, 

2009: 360). 
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Kümeleme analizinden sağlıklı bir sonuç elde edilebilmesi için 

değişkenlerin seçimi ve küme sayısının belirlenmesi önemlidir. Küme 

sayısının belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan eşitlik, k = (n/2)1/2 

eşitliğiyle verilmektedir.  Küçük örneklemli araştırmalarda kullanılması 

tavsiye edilen bu yöntem, büyük örneklemli araştırmalarda sağlıklı 

sonuçlar vermeyebilmektedir (Everitt, 1974:122). 

Küme sayısını belirlemede kullanılan diğer bir ölçüt ise Mariott 

tarafından ortaya atılan, M = k2|W| eşitliğidir. Eşitlikte yer alan W, grupiçi 

kareler toplamı matrisidir. Buna göre, M değerini minimum yapan k değeri 

küme sayısını belirler (Cengiz & Öztürk, 2012: 76).  

Birim sayısı 30’un üzerinde ise Wilk’s lamda ölçütünün kullanılması 

uygundur. Bu ölçüt sıfır ile bir arasında bir değer alır. Bu değer 0,01’in 

altında olduğunda uygun küme sayısı belirlenmiş olur (Cengiz & Öztürk, 

2012: 76). 

5. Bulgular  

Çalışmada kullanılan değişkenler sırasıyla ildeki organik bitkisel 

üretim yapan çiftçi sayısı, üretim alanı, yetiştirilen ürün sayısı, organik 

hayvansal üretim yapan çiftçi sayısı, hayvan sayısı, organik arıcılık yapan 

çiftçi sayısı ve kovan sayısı olmak üzere 7 tanedir. Çalışmada kullanılan 

değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri  

Değişkenler N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Sapma 

Çiftçi sayısı 

(bitkisel 

üretim) 

80 1.00 14388.00 994.54 2140.59 

Üretim alanı 80 1.31 73933.02 7836.06 14590.89 

Ürün sayısı 80 1.00 150.00 39.18 33.17 

Çiftçi sayısı 

(hayvansal 

üretim) 

80 0.00 39.00 2.26 6.33 

Hayvan 

sayısı 
80 0.00 616358.00 16246.50 71853.78 

Çiftçi sayısı 

(arıcılık) 
80 0.00 68.00 6.15 12.89 

Kovan sayısı 80 0.00 11605.00 863.19 1743.26 

 

Veri matrislerinde değişkenlerin ortalamaları ve varyansları 

birbirlerinden çok farklı olduklarında, büyük ortalama ve varyansa sahip 

değişkenler diğer değişkenleri istatistiksel analizlerde belirli oranlarda 

baskılamakta ve rollerini göreceli olarak azaltmaktadır. Bu nedenle bu 
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çalışmada değişkenler standardize edilerek z skorlarına çevrilmiş ve 

kümeleme analizi bu değerler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Değerler;  

zi = (xi-x̄) / s formülü ile z skorlarına dönüştürülmüştür (Özdamar, 

2010).  

5.1. Küme Sayısının Belirlenmesi  

Türkiye’deki illerin organik tarım faaliyetleri itibariyle benzerliklerini 

ortaya koymak için kümeleme analizi yöntemlerinden k-ortalamalar 

yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ikiden yediye kadar 

küme yapıları oluşturulmuştur. Kümeleme analizinde en önemli nokta 

uygun küme sayısının belirlenmesidir. Uygun küme sayısının belirlenmesi 

için,  

- Wilk’s lamda ölçütü 

- k = (n/2)1/2  

- Hiyerarşik kümeleme yöntemi ile çizilen dendogram kullanılmıştır 

K-ortalamalar yöntemine göre k=2’den k=7’ye olmak üzere toplam altı 

model içinden hangisinin en uygun olduğunu belirlemek için n>30 için 

küme sayısını belirlemede kullanılan wilk’s lamda ve silhouette indeks 

değerlerine bakılmıştır. Küme sayısı 2’den başlamak üzere 7’ye kadar 

devam edilmiş, wilk’s lamda ölçütünün hesaplanması için MANOVA 

analizi uygulanmıştır. Maksimum ortalama silhouette değerine ulaşılan 

küme sayısı uygun küme sayısı olarak kabul edilmektedir. Wilk’s lamda 

değerinin 0.01’in altına ilk düştüğü durumdaki küme sayısı analiz için 

uygun küme sayısı olarak belirlenmektedir.  Tablo 6’da küme sayıları için 

wilk’s lamda ve silhouette indeks değerleri verilmiştir.  Wilk’s lamda ve 

silhouette indeks değerlerine göre en uygun küme sayısının altı olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 6. Wilk’s Lamda Değerleri  

Küme Sayısı Wilk’s Lamda Değerleri  Silhouette İndeks Değerleri 

k=2 0.330 0.489 

k=3 0.022 0.532 

k=4 0.006 0.516 

k=5 0.002 0.561 

k=6 0.000 0.590 

k=7 0.000 0.560 

 

Uygun küme sayısının belirlenmesinde k = (n/2)1/2 formülü 

uygulandığında,  k = (80/2)1/2 = 6 olarak bulunmuştur.  

Kümeleme analizi yardımıyla Türkiye’deki illerin nasıl 

gruplandıklarının ve küme sayılarının belirlenmesi işlemi dendogram 

(ağaç grafiği) ile yapılmıştır. Dendogram 0-25 birim arasında 

ölçeklendirilir Farklı ölçeklerde iller farklı sayıda kümelerde toplanmış 

olup, 10 birimlik ölçekte illerin altı kümede toplandığı görülmektedir.  
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Şekil 1. Ağaç Grafiği 

 

Küme sayısının belirlenmesinde kullanılan üç yöntem birlikte 

değerlendirildiğinde yapılan analiz için küme sayısı altı olarak 

belirlenmiştir.  

5.2. Analiz Sonuçları 

Küme merkezleri arasındaki uzaklıklar Tablo 7’de verilmiştir. Küme 

merkezleri arasındaki uzaklık kümelerin birbirlerine benzerliklerini ifade 

etmektedir. Kümeleme analizindeki temel amaç birimler arasındaki 

benzerliği en yüksek tutup, kümeler arasındaki farklılığı maksimuma 

çıkarmaktır. Tabloda yer alan değerlere göre, en yakın kümeler birinci ve 

altıncı kümeler, en uzak kümeler ise üçüncü ve dördüncü kümelerdir 

(Tablo 7).  
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Tablo 7. Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar 

Küme  1 2 3 4 5 6 

1  8.188 8.517 8.513 4.820 3.294 

2 8.188  11.490 8.229 9.108 8.283 

3 8.517 11.490  12.204 9.467 9.196 

4 8.513 8.229 12.204  8.918 6.251 

5 4.820 9.108 9.467 8.918  5.164 

6 3.294 8.283 9.196 6.251 5.164  

 

Kümelerde yer alan il sayıları ve illerin isimleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Birinci küme, Türkiye’nin farklı bölgelerinden olan 66 ilden oluşmaktadır. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü kümelerde Aydın, Samsun ve Van olmak üzere 

birer ilin yer aldığı görülmektedir. Beşinci kümeyi oluşturan iller Ankara, 

Çanakkale ve Ordu, altıncı kümeyi oluşturan iller Artvin, Bayburt, Elazığ, 

Gümüşhane, Mersin, Rize, Siirt ve Tunceli olmuştur.  

Tablo 8. Kümelerde Yer Alan İller 

Küme İl Sayısı İller 

1 66 

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, 

Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Batman, 

Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, 

Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, 

Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 

Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, 

İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, 

Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, 

Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, 

Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, 

Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, 

Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, 

Yozgat, Zonguldak 

2 1 Aydın 

3 1 Samsun 

4 1 Van 

5 3 Ankara, Çanakkale, Ordu 

6 8 
Artvin, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Mersin, Rize, 

Siirt, Tunceli 

İkinci kümede organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı, üretim alanı 

ve ürün sayısı, beşinci kümede organik hayvansal üretim yapan üretici 

sayısı, üçüncü kümede hayvan sayısı, dördüncü kümede organik arıcılık 

yapan üretici sayısı ve kovan sayısı en önemli değişkenler olarak 

belirlenmiştir (Tablo 9). Bunun yanında, organik bitkisel üretim yapılan 
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üretim alanının dördüncü kümede, organik arıcılık yapan üretici sayısının 

altıncı kümedeki illerde de öne çıktığı görülmektedir.    

Tablo 9. Son Küme Merkezleri 

Değişkenler 
Küme 

1 2 3 4 5 6 

Çiftçi sayısı (organik 

bitkisel üretim) 
-0.18 6.26 0.42 1.68 0.08 0.42 

Üretim alanı -0.07 4.53 -0.12 3.66 -0.15 -0.36 

Ürün sayısı -0.03 1.80 0.66 -0.37 0.78 -0.30 

Çiftçi sayısı (organik 

hayvansal üretim) 
-0.16 -0.20 0.12 -0.36 4.38 -0.30 

Hayvan sayısı -0.11 -0.22 8.35 -0.23 0.06 -0.11 

Çiftçi sayısı (organik 

arıcılık) 
-0.34 -0.09 -0.48 3.25 0.79 2.18 

Kovan sayısı -0.32 0.67 -0.50 6.16 0.46 1.67 

 

Değişkenlerin ayrıma gücünü gösteren ANOVA analizi sonuçları Tablo 

10’da verilmiştir. Ürün sayısı değişkeni dışında bütün değişkenlerin 

anlamlılık düzeyinin 0.05’ten küçük olduğu (p<0.05) olduğu 

görülmektedir. Kümeler arasında anlamlı farklılıklar görülmesinde 

organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı, organik bitkisel üretim yapılan 

üretim alanı, organik hayvansal üretim yapan çiftçi sayısı, hayvan sayısı, 

organik arıcılık yapan üretici sayısı ve kovan sayısının etkili olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 10. ANOVA Analizi Sonuçları  

Değişkenler F Değerleri Anlamlılık 

Çiftçi sayısı (organik bitkisel üretim) 20.327 0.000*** 

Üretim alanı 12.008 0.000*** 

Ürün sayısı 1.312     0.268 

Çiftçi sayısı (organik hayvansal üretim) 47.216 0.000*** 

Hayvan sayısı 126.829 0.000*** 

Çiftçi sayısı (organik arıcılık) 41.670 0.000*** 

Kovan sayısı 95.529 0.000*** 
***%1, **%5, *%10 önem seviyesinde anlamlı  

6. Sonuç 

Bu çalışmada, organik tarım uygulama itibariyle benzer özellik 

gösteren illerin hangileri olduğu analiz edilmiştir. Türkiye’deki illerin 

organik tarım faaliyetlerini gösteren değişkenlere kümeleme analizi 

uygulanmıştır. Analiz aşamasında k-ortalamalar yöntemi kullanılmış ve 

uygun küme sayısının altı olduğu belirlenmiştir. Bu altı kümeye göre elde 

edilen küme yapıları şu şekildedir.  



128 

Birinci küme, Türkiye’nin farklı bölgelerinden olan 66 ilden 

oluşmaktadır. Aydın ili tek başına ikinci kümeyi oluşturmuştur. Aydın 

ilinde organik bitkisel üretim yapan üretici sayısı ve üretim alanı diğer 

illere göre oldukça yüksektir. Samsun ili ise üçüncü kümeyi oluşturmuştur. 

Bu ilde de organik hayvansal üretim yapan üreticilerin sahip oldukları 

hayvan sayısı diğer illere göre oldukça yüksektir. Van ili dördüncü kümeyi 

oluşturmuş olup, bu ilde de organik arıcılığın oldukça yaygın olduğu 

belirlenmiştir. Beşinci kümede yer alan Ankara, Çanakkale ve Ordu illeri 

özellikle organik hayvancılık bakımından benzerlik göstermiş olup, aynı 

kümede toplanmışlardır.  Altıncı küme coğrafi olarak heterojen yapıda bir 

küme olup, Artvin, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Mersin, Rize, Siirt ve 

Tunceli illerinden oluşmaktadır. Bu kümedeki iller özellikle organik 

arıcılık bakımından benzerlik göstermektedir.  
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