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Özet
Bu araştırma Akdeniz Bölgesi’nden selekte edilen ve Mut/Mersin ilçesinde 1994
yılında tesis edilen 26 canerik seleksiyon tipi ve 3 canerik çeşidinin meyve özelliklerini
belirlemek amacıyla 2000 yılında yürütülmüştür. Canerik çeşit ve tiplerinde verim, meyve
ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve yüksekliği, meyve indeksi, sap uzunluğu, tat,
çekirdek ağırlığı, meyve eti/çekirdek oranı, suda çözünür kuru madde miktarı, pH ve asitlik
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Can erik çeşit ve tiplerinde meyve ağırlıkları 18.54 g-13.75 g, meyve boyu 24.67
mm – 25.69 mm, meyve eni 30.90 mm – 22.02 mm, suda çözünebilir kuru madde oranı %
9.60 -12.60 arasında değişmiştir. Seleksiyon çalışmaları sonucu elde edilen canerik
tiplerinin meyve özellikleri açısından Can, Papaz ve Havran erik çeşitleri ile yarışabilecek
düzeyde, bazı özellikler açısından ise üstün olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Canerik, seleksiyon, Prunus cerasifera, meyve özellikleri
Giriş
Erik dünyada yayılma alanı çok geniş olan meyve türlerinden biridir. Eriğin bu
kadar geniş bir alanda yayılmasında, erik türlerinin birbirinden çok farklı iklime sahip
bölgelerden çıkmış olmaları ve bu türlerin değişik ekolojik şartlara adapte olması önemli
rol oynamıştır. Diğer yandan erik meyvelerinin turfanda yeşil erik, sofralık, kurutmalık ve
konservelik gibi tüketim alanının çok olması da eriğin yayılmasında önemli rol oynamıştır
(Özçağıran 1976; Ramming ve Cociu 1990). Erik ılıman iklim meyvesidir. Bu nedenle erik
kültürü daha çok soğuk ılıman ve ılıman iklim kuşaklarında yoğunlaşmıştır. Bununla
birlikte, soğuklama ihtiyacı düşük erik çeşitlerinin geliştirilmesi ile subtropik iklim
bölgelerinde de erik yetiştiriciliği artmaktadır (Ayanoğlu ve Yılmaz 1995).
Tür sayısının çok olması yanında ülkemizde farklı ekolojik bölgelerin sağladığı
olanaklar nedeniyle erik çeşitlerini 4-5 ay süre ile pazarda görmek mümkündür (Karamürsel
2002).
Erik Rosales takımının Rosaceae familyasının Prunophora alt cinsi içerisinde yer
almaktadır. Bu alt cinsin Euprunus ve Prunucerasus alt bölümlerini erikler oluşturmaktadır.
Bu bölümler içerisinde birçok erik türü bulunmaktadır. Ülkemiz bu türlerden, özellikle bir
çok önemli çeşidin yer aldığı P. cerasifera Ehrh., P.insitita L. ve P.spinosa L. türlerinin
gen merkezidir. Ayrıca P. salicina L. ve P. domestica L.’nin kültür formları da ülkemizde
yetişmektedir (Davis 1972; Özbek 1978).
Bugün yetiriciliğini yaptığımız yerli standart ve mahalli erik çeşitlerimizin
çoğunluğu Prunus domestica ve Prunus cerasifera türlerinden meydana gelmişlerdir. Diğer
erik türleri de hesaba katılırsa dünyadaki mevcut erik çeşidi sayısının 2000’i, ülkemizde ise
200’ü aştığı bilinmektedir. Türkiye’nin hemen her kösesinde yetişen bu erik çeşitlerine
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Şeker, Can, Sübü Can, Malatya, Sarı Bosna, Sarı Zama, Türbe, Zamaki, Üryani, İncaz,
Hakimane, Üzüm, Hüvenk, Aynabakar, Papaz, Bardak ve Sultani örnek olarak verilebilir
(Özbek 1978).
Kökeni Doğu Avrupa ve Batı Asya olan (Davis 1972; Weinberger 1975; Özbek
1978; Ramming ve Cocıu 1990) ve birçok ülkede Myrobolan erikleri olarak bilinen Prunus
cerasifera Ehrh. türü ülkemizde Can erikleri olarak tanınmaktadır (Özçağıran 1976;
Ayanoğlu 1998; Karamürsel 2002). Bu türden geliştirilen Myrobolan serisi klonal anaçlar
İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ve yine bu türün tohumlarından elde
edilen çöğürler Eski Yugoslavya ve Romanya (Weinberger 1975; Hartman 1982) gibi
ülkelerde yaygın bir şekilde anaç olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık canerikleri
ülkemizde daha çok meyveleri için yetiştirilmektedir (Özçağıran 1976; Ayanoğlu 1998).
Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilen canerikleri kış meyvelerinin bittiği, yaz
meyvelerinin ise piyasada bulunmadığı bir dönemde piyasaya çıkması nedeniyle pazarlarda
iyi fiyatla alıcı bulabilmektedir. Bu nedenle de yetiştiricilik her geçen yıl artmaktadır
(Ayanoğlu ve ark. 1992; Ayanoğlu 1998). Özellikle son yıllarda çağla badem ile birlikte
caneriklerinin erken dönemde çok iyi fiyat etmesinden dolayı üretimi artmakta olup,
Hatay’ın Samandağ, Mersin’in Mut ve Tarsus ilçelerinde yeni kurulan bahçelere
rastlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Bölgesi’nden selekte edilen ümitvar canerik
genotiplerinin aynı koşullarda performanslarının değerlendirilmesi ve standart canerik
çeşitleri ile verim ve meyve özellikleri açısından mukayese edilmesidir.
Materyal ve Yöntem
Denemede Ayanoğlu ve ark. (1992) tarafından Akdeniz Bölgesi’nden selekte edilen
Mut eriği, 33C04, 31C03, NO4, 07C05, 07C02, 33C15, 33C08, 33C03, NO9, 07C13,
31C21, 33C09, 01C07, NO3, 07C11, 33C02, 33C06, NO1, NO2, NO 5, NO6, NO8, 07C04,
07C12, 31C17, 31C19, 33C08 numaralı canerik genotipleri ve Can, Papaz, ve Havran
çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır (Çizelge 1). Selekte edildikten sonra çelikle
çoğaltılan ve 1994 yılında 6x5 m aralık, her çeşitten 7 ağaç olacak şekilde Mersin Mut
ilçesi Yukarı Köselerli Köyü’nde (360 34ı 18 Kuzey; 330 24ı 21 Doğu ve Yükseklik 117 m)
dikimi gerçekleştirilen bu genotiplerde meyve özellikleri 6 yaşındaki ağaçlarda
belirlenmiştir.
Çizelge 1. Denemede yer alan canerik genotipleri ve seçildikleri merkezler
Table 1. Green plum genotypes and selected centers in the experiment
Genotipler
Merkezler
Genotipler
Merkezler
Genotipler
Accessions
Centers
Accessions
Centers
Accessions
01C07
Toprakkale 33C02
Erdemli
NO1
07C02
Aksu
33C03
Mut
NO2
07C04
Alanya
33C04
Erdemli
NO3
07C05
Antalya
33C06
Mut
NO4
07C11
Alanya
33C08
Erdemli
NO5
07C12
Alanya
33C09
Erdemli
NO6
07C13
Aksu
33C15
Silifke
NO8
31C03
Karataş
31C19
Karataş
NO9
31C17
Dörtyol
31C21
Subaşı
Mut Eriği

2

Merkezler
Centers
Mut
Mut
Mut
Mut
Mut
Mut
Mut
Mut
Mut
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Mersin’in Mut ilçesinde (Göksu vadisi) tüm meyve türleri rahatlıkla
yetişebilmektedir. Göksu vadisi gerek iklim, gerekse coğrafi yapı itibariyle başta erkenci
kayısı ve erik olmak üzere bütün erik çeşitlerinin yetişmesine uygun bir özelliğe sahiptir.
Denemede yer alan her genotipten yeşil olum döneminde 3 yinelemeli, her
yinelemede 20 adet meyve olacak şekilde örnekler alınmıştır. Alınan meyvelerde; Meyve
ağırlığı (g), Meyve eni (mm), Meyve Boyu (mm), Meyve yüksekliği (mm), Meyve sapı
uzunluğu (mm), Ortalama çekirdek ağırlığı (g), Meyve eti/ Çekirdek oranı (%), Suda
çözünür kuru madde miktarı (%), Asitlik (%) ve pH değerleri ve Meyve şekli indeksi
ölçülmüştür.
Meyve ağırlığı (g) – Çekirdek ağırlığı (g)
Meyve eti/ Çekirdek oranı= --------------------------------------------------Çekirdek ağırlığı (g)
Meyve eni (mm)
Meyve şekli indeksi (Sekil indeksi)= ----------------------------------- (Durgaç 1995 ve 2001)
Meyve boyu (mm)
Meyve şekli indeksi 1.25’den büyük olanlar “oval”, sekil indeksi 1.25’den küçük
olanlar “yuvarlak” olarak değerlendirilmiştir.
Verilerin analizi SAS programı (Anonymous 2005) kullanılarak yapılmış, çoklu
karşılaştırmalar LSD testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Denemede yer alan canerik çeşit ve tiplerinde meyve olgunlaşma tarihleri Çizelge
2’de sunulmuştur. Tüm canerik genotiplerinin verimli oldukları, verimsizlik probleminin
olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yüksek verim nedeniyle meyvelerin küçüldüğü de deneme
sonucunda ortaya konulmuştur. Canerik genotiplerinin tamamında meyve olgunlaşması 15
Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Aynı bölgeden seçilen erik
genotiplerinin olgunlaşma zamanlarının benzer olması dikkat çekmiştir.
Çizelge 2. Canerik çeşit ve tiplerinde 2000 yılı derim tarihleri ve verim durumları
Table 2. Harvest time and yield status on the green plum cultivars and genotypes in 2000
Genotipler Derim tarihi
Genotipler Derim tarihi
Genotipler Derim tarihi
Accessions Harvest date
Accessions Harvest date
Accessions Harvest date
Can
07. 05
33C03
01. 05
NO5
01. 05
33C04
01. 05
NO9
05. 05
NO1
05. 05
31C03
10. 04
07C13
15. 04
07C04
15. 04
NO4
05. 05
31C21
01. 05
NO2
03. 05
Papaz
07. 05
33C09
01. 05
NO6
05. 05
07C05
15. 04
01C07
01. 05
31C19
20. 04
07C02
15. 04
NO3
05. 05
31C17
15. 04
33C15
01. 05
07C11
15. 04
07C12
15. 04
Havran
07. 05
33C02
01. 05
NO8
01. 05
Mut eriği
01. 05
33C06
01. 05
33C08
01. 05
En erken olgunlaşma 15 Nisan tarihinde 07C02, 07C05, 07C13, 07C04, 07C12,
31C17 numaralı genotiplerde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 7 Mayısta meyvelerini
olgunlaştıran Can ve Havran çeşitleri Mut koşullarında en geç derime erişen genotipler
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olmuştur. Beyhan (2005) turfanda can erik çeşidinin Darende koşularında derim tarihini 1416 Haziran olarak, Güneş (2003) Tokat koşullarında yetiştirilen yerel canerik genotiplerinin
(P. cerasifera L.) derim tarihlerini 20 Temmuz ile 30 Ağustos arasında belirtmişlerdir.
Üzerinde çalışılan genotiplerin olgunlaşma tarihlerinin ılıman iklim koşullarına sahip Tokat
ve Darende’de yetiştirilen genotiplerden 1 ay ile 3.5 ay daha erken olduğu görülmektedir.
Bu erkenciliği önemli kılan ise pazara ilk çıkan meyvelerin alternatiflerinin olmamasından
dolayı tercih edilmesi ve yüksek fiyatlarla satılmasıdır. Meyvelerde erken olgunlaşma
çeşitlerin genetik yapısından kaynaklanabileceği gibi, ekolojik koşullardan da
etkilenmektedir. Nitekim, Mut koşulları (Göksu vadisi) erkenci kayısı ve erik yetiştiriciliği
ile öne çıkan bölgelerimizdendir.
Denemede yer alan canerik genotiplerinde meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu
ve meyve yüksekliği değerleri genotiplere göre değişmiş ve istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (Çizelge 3).
Yapılan ölçümler sonucunda meyve ağırlığı bakımından 33C15 numaralı genotip
(18.91 g) en yüksek değere sahip olurken, en düşük değer NO3 genotipinden (6.32 g) elde
edilmiştir. Diğer canerik çeşit ve tiplerinde ortalama meyve ağırlıkları verilen değerler
arasında dağılım göstermiştir. Denemede yer alan canerik genotiplerinden 12 sinde
ortalama meyve ağırlığı 10 g’mın altında gerçekleşirken, Can, Papaz ve Havran çeşitlerinde
ortalama meyve ağırlığı 10 g’mın üzerinde (sırasıyla 12.54, 12.43 ve 13.75 g)
gerçekleşmiştir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından canerikleri için ortalama meyve
ağırlığı 10 g olarak bildirilmektedir (Anonim, 2007). Denemede yer alan 15 canerik
genotipinin ortalama meyve ağırlığının verilen değerin üzerinde olması genotiplerin
önemini ayrıca vurgulamaktadır.
Sofralık meyve yetiştiriciliğinde meyve kalitesini belirleyen en önemli faktörler,
meyve iriliğinin yanı sıra meyve eti sertliği ve meyve rengidir (Bilgü ve Seferoğlu 2005).
Araştırma sonucunda ortalama meyve ağırlığı açısından seleksiyon tiplerinin standart
caneriği çeşitlerine denk olduğu saptanmıştır. Özellikle 33C02, 33C03, 33C09, 33C15,
NO2, NO5, NO9 numaralı genotipler Mut ilçesi koşullarında standart caneriği çeşitlerinden
daha iri meyveler oluşturmuştur (Çizelge 3). 33C02, 33C03, 33C09, 33C15 kod numaralı
canerik genotiplerinin seçildikleri bölgelerde de sırasıyla 5.47 g, 5.96 g, 17.30 g, 18.65 g
ağırlığında meyvelere sahip oldukları bildirilmektedir (Ayanoğlu ve ark. 1992). Mut
koşullarında ise 33C09 ve 33C15 numaralı genotiplerin ortalama meyve ağırlıkları
seçildikleri merkezlerdeki meyve ağırlıkları ile paralel olurken, 33C02 ve 33C03 numaralı
genotiplerin meyve ağırlıklarının önemli ölçüde arttığı görülmüştür (Çizelge 3).
Gerçekleştirilen ölçümler sonucu meyve ağırlığında olduğu şekilde meyve
boyutlarına (meyve eni, meyve boyu ve meyve yüksekliği) ilişkin en yüksek değerler de
33C15 numaralı canerik genotipinden elde edilmiştir. Benzer şekilde meyve ağırlığı en
düşük genotip olan NO3’tende meyve boyutlarına (meyve eni, meyve boyu ve meyve
yüksekliği) ilişkin en düşük değerler elde edilmiştir. Diğer genotiplerde meyve boyutları
verilen aralıklarda dağılım göstermiştir. 33C15 numaralı genotipten elde edilen değerlerin
seçildiği bölgedeki değerlere (Ayanoğlu ve ark. 1992) yakın olduğu görülmektedir.
Mut ilçesi koşullarında 33C15, 33C09, NO2 nolu genotiplerden TSE canerik
standardına göre ekstra sınıfa (çap en az 30 mm) giren meyveler elde edilmiştir. Denemde
yer alan standart canerik çeşitlerinin ise Mut ilçesi koşullarında TSE’ne göre 1. sınıfa (çap
en az 25 mm) giren meyveler oluşturduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, 07C12 ve NO8
numaralı genotiplerden 2.sınıf meyveler (çap en az 20 mm) elde edilmiştir. Diğer
seleksiyon tiplerinin Mut ilçesi koşullarında 1.sınıf meyve (çap en az 25 mm)
oluşturdukları saptanmıştır (Anonim 2007).
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Çizelge 3. Canerik çeşit ve tiplerinde 2000 yılı meyve özellikleri
Table 3. Fruit characteristics of green plum cultivar and accessions in 2000
Genotipler
Accessions

33C09
31C03
33C08
07C11
33C03
07C02
NO4
NO5
NO1
07C04
33C04
07C13
NO2
01C07
31C21
NO6
Can
31C19
Papaz
Havran
31C17
NO3
07C05
33C15
33C06
NO9
07C12
NO8
33C02
d Değeri

Meyve
ağırlığı
Fruit weight
(g)
15.30 bc٭
12.11 c-g
7.29 lm
8.50 ı-m
14.20 b-d
8.85 ı-m
11.81 d-h
12.11 c-g
9.79 f-l
10.85 e-j
7.95 j-m
8.57 ı-m
15.77 ab
8.30 ı-m
11.30 d-ı
7.96 j-m
12.54 b-g
12.98 b-f
12.43 c-g
13.75 b-e
9.88 f-l
6.32 m
9.57 g-l
18.91 a
10.72 e-k
13.02 b-f
7.54 k-m
7.81 j-m
12.32 c-g
3.23

Meyve boyu
Fruit length
(mm)
29.11 a-c
26.63 d-g
22.67 kl
24.16 h-l
28.69 a-d
23.99 ı-l
26.05 e-ı
26.77 c-g
24.80 f-k
24.46 f-k
23.44 j-l
23.86 ı-l
29.59 ab
23.56 j-l
25.77 e-j
22.92 kl
27.42 b-e
26.84 c-f
26.44 d-h
26.78 c-g
24.75 f-k
22.02 l
24.38 g-l
30.90 a
25.78 e-j
27.75 b-e
22.88 kl
23.54 j-l
28.68 a-d
2.43

Meyve
yüksekliği
Fruit heigth
(mm)
27.01 bc
24.05 d-k
22.05 j-l
23.05 g-k
27.03 bc
23.79 d-k
24.12 d-j
25.55 b-f
23.57 e-k
24.08 d-k
23.10 g-k
23.21 g-k
27.05 bc
22.60 ı-k
24.95 c-h
21.92 kl
25.15 c-g
25.85 b-d
25.69 b-e
24.67 d-ı
24.45 d-ı
20.30 l
23.49 f-k
29.40 a
23.37 f-k
25.94 b-d
22.82 h-k
22.80 h-k
27.69 ab
2.19

Meyve eni
Fruit width
(mm)
30.23 a-c
28.03 c-h
23.62 k-m
25.01 ı-l
28.89 b-f
25.34 h-l
29.12 b-f
27.92 c-h
26.48 f-j
26.60 e-j
24.15 j-m
24.87 ı-l
31.01 ab
24.67 ı-m
26.72 e-j
24.03 j-m
28.64 b-g
29.52 b-d
28.99 b-f
30.09 a-c
26.14 g-k
22.03 m
25.40 h-l
32.51 a
27.05 d-ı
28.85 b-g
23.31 lm
24.45 ı-m
29.33 b-e
2.75

İndeks
Meyve sapı
(En/Boy)
uzunluğu
Index
Length of fruit
(Width/Length) stalk (mm)
1.04
11.54 b-e
1.05
16.26 a
1.04
14.04 a-c
1.04
11.71 b-e
1.01
11.48 b-e
1.06
12.70 a-e
1.12
13.32 a-e
1.04
12.23 b-e
1.07
13.78 a-c
1.09
13.69 a-d
1.03
13.57 a-d
1.04
13.67 a-d
1.05
12.23 b-e
1.05
11.21 b-e
1.04
11.67 b-e
1.05
12.64 a-e
1.04
14.65 ab
1.10
13.59 a-d
1.10
14.37 ab
1.12
13.87 a-c
1.06
12.78 a-e
1.00
13.36 a-e
1.04
13.77 a-c
1.05
12.32 b-e
1.05
9.99 de
1.04
11.33 b-e
1.02
13.54 a-d
1.04
10.56 c-e
1.02
9.68 e
3.76

٭Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar %5 düzeyinde önemlidir
٭The means presented with different letters in each column are significantly different at 5%
Özçağıran (1976) tarafından Ege Bölgesi’nde yapılan çalışmada 12 canerik genotipi
incelenmiş, bunlarda meyve boyunun 29.70-37.30 mm, meyve eninin 29.30-39.90 mm,
meyve ağırlığının 17.92-38.88 g arasında değiştiği bildirilmiştir. Güneş (2003) Tokat ilinde
yerel olarak yetiştirilen P.cerasifera türüne ait 7 erik genotipinde ortalama meyve
ağırlığının 7.60 g ile 25.18 g arasında, meyve boyunun 22.83-33.64 mm, meyve eninin
29.30-39.90 mm, meyve çapının 20.05 mm ile 35.48 mm arasında değiştiğini belirtmiştir.
Beyhan (2005) Malatya Darende ilçesinde Turfanda canerik çeşidinde ortalama meyve
ağırlığını 23.15 g, meyve boyunu 32.25 mm, meyve enini 34.00 mm, meyve yüksekliğini
37.20 mm, Güzlük can eriğinin ortalama meyve ağırlığını 12.63 g, meyve boyunu 33.00
mm, meyve enini 31.00 mm, meyve yüksekliğini 31.00 mm olarak saptamıştır.
Araştırıcıların belirtmiş olduğu sonuçların bu araştırmadan elde etmiş olduğumuz
sonuçlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedenini genotip farklılığı şeklinde
açıklamak mümkündür. Bununla birlikte, canerikleri erkenci eriklerdir ve Mut (Göksu
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vadisi) ekolojik koşullarında daha da erken derime gelmektedir. Üretici şartları baz alınarak
gerçekleştirilen bu araştırmada ürünün yüksek fiyata satıldığı erken dönemde derilmesi,
elde etmiş olduğumuz değerlerin Ege Bölgesinden, Malatya’dan ve Tokat’tan elde edilen
değerlerden bu nedenle düşük gerçekleştiğini düşündürmektedir.
Denemede yer alan tüm canerik genotiplerinin yuvarlak meyveli oldukları görülmüş
ve Canerik genotiplerinde meyve sapı uzunluklarının birbirine yakın olduğu dikkat
çekmiştir. Meyve sapı uzunluğu 31C03 nolu genotipte diğer genotiplere göre daha uzun
(16.26 mm), 33C02 nolu tipte (9.68 mm) en kısa olmuştur (Çizelge 3). Beyhan (2005)
Malatya Darende ilçesinde Turfanda can erik çeşidinin ortalama meyve sapı uzunluğu 21.4
mm, benzer şekilde Güzlük can eğrinde meyve sapı uzunluğu 16.50 mm olarak
belirtilmiştir. Canerik standartlarında meyve sapı değerlerinin önemli olmadığı
belirtilmektedir. Bununla birlikte elde edilen değerler önceki çalışmalardan elde edilen
sonuçlarla uyumlu olmuştur.
Deneme sonucu elde edilen tat, çekirdek ağırlığı, et çekirdek oranı, pH, asitlik,
SÇKM değerleri ile yapılan istatistiksel analizler sonucunda çeşitler arasındaki farklılıkların
%5 olasılıkla önemli olduğunu göstermiştir (Çizelge 4).
Denemede yer alan genotiplerde tat 1-5 skalasına göre 10 panelist tarafından
değerlendirilmiş ve ortalama sonuçlar Çizelge 4’de sunulmuştur. Çizelgeden de görüleceği
gibi canerik genotipleri içerisinden en çok beğenilen ve en yüksek puanı alan genotip NO5
olurken, NO1 en az beğenilen genotip olmuştur. SÇKM miktarları canerik genotiplerine
göre farklılık göstermiş ve tat değerlendirme skalasında en yüksek değeri alan NO5
genotipinde SÇKM değeri de en yüksek (%12.60) bulunmuştur. En düşük SÇKM değeri ise
33C02 ve NO9 genotiplerinde %9.60 olarak gerçekleşmiştir. Diğer canerik genotiplerinde
SÇKM değerleri verilen aralıklarda dağılım göstermiştir. Can, Papaz ve Havran canerik
çeşitlerinde SÇKM değerleri sırasıyla %11, %10.20 ve %10.86 olarak gerçekleşmiştir.
Suda çözünür kuru madde miktarını Özçağıran (1976) Ege Bölgesi’nde 12 can eriği
genotipinde %10.40-16.20, Güneş (2003) Tokat ilinde yerel olarak yetiştirilen P.cerasifera
türüne ait 7 erik genotipinde %13.67-19.83, Beyhan (2005) Malatya Darende ilçesinde
Turfanda can erik çeşidinde %9.48 olarak belirtilmektedirler. Bu araştırma sonucunda
canerik çeşit ve seleksiyon tiplerinden elde edilen SÇKM miktarlarının Özçağıran’ın (1976)
ve Güneş (2003) değerlerine denk, Beyhan’ın (2005) belirtmiş olduğu değerlerden yüksek
olduğu görülmektedir.
Denemede yer alan tüm genotiplerde çekirdeklerin meyve etine yapışık olduğu
belirlenmiştir. Çekirdek ağırlığı 0.59 g (33C02) ile 1.43 g (33C03) arasında değişmiştir.
Denemede yer alan canerik genotiplerinde 10 genotipte çekirdek ağırlığı 1g’ın üstünde
gerçekleşirken, diğer genotiplerde çekirdek ağırlığı değerleri 1g’ın altında gerçekleşmiştir.
Çekirdek ağırlığı düştükçe çekirdeğin ete oranının azalması beklenilen bir sonuçtur. Bu
durum Papaz, Havran çeşitlerinde ve No4, 31C21, 33C06 ve 33C02 nolu genotiplerde
gözlenirken, diğer genotiplerde böyle bir durum söz konusu olmamıştır. Güneş (2003)
Tokat ilinde yerel olarak yetiştirilen P.cerasifera türüne ait 7 erik genotipinde çekirdek
ağırlığını 0.26 g ile 0.81g, Beyhan (2005) Malatya Darende ilçesinde Turfanda can erik
çeşidinde çekirdeğin meyve etine bağlı ve 1.0 g ağırlığında, Güzlük canerikte çekirdek
meyve etine bağlı ve 0.90 g ağırlığında olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmadan elde edilen
sonuçların önceki araştırıcıların sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Et/Çekirdek oranının yüksek olması istenilen bir özelliktir. Çekirdeğin küçük olması
ve meyve eti kalınlığının fazla olması tercih edilmektedir. Bu açıdan denemede yer alan
canerik genotipleri değerlendirildiğinde, çekirdek/et oranının %4.96 (NO3) ile %19.75
(33C02) arasında değiştiği görülmüştür. 11 seleksiyon tipinde ve Can, Papaz ve Havran
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çeşitlerinde meyve etinin çekirdeğe oranı %10’un üzerinde gerçekleşirken, diğer
genotiplerde bu oran %10’un altında gerçekleşmiştir.
Canerik genotiplerinin tamamında pH değerleri 3.58 (31C19) ile 3.23 (33C15)
arasında değişmiştir. En yüksek asitlik değeri 07C04 genotipinden (%2.18) elde edilirken,
en düşük asitlik değeri %0.64 ile 31C19 genotipinden elde edilmiştir. Özçağıran (1976)
tarafından Ege Bölgesi’nde 12 canerik genotipinde titre edilebilir asit miktarını %2.70 ile
3.13 arasında, Güneş (2003) Tokat ilinde yerel olarak yetiştirilen 7 erik genotipinde % 0.18
ile 1.88 arasında belirtmiştir. Bu araştırmadan elde edilen değerler Özçağıran’ın (1976)
belirtmiş olduğu değerlerden düşük, Güneş’in (2003) belirtmiş olduğu değerlerden yüksek
gerçekleşmiştir.
Çizelge 4. Canerik çeşit ve tiplerinde 2000 yılı meyve özellikleri
Table 4. Fruit characteristics of green plum cultivars and accessions in 2000
Genotipler
Accessions
33C09
31C03
33C08
07C11
33C03
07C02
NO4
NO5
NO1
07C04
33C04
07C13
NO2
01C07
31C21
NO6
Can
31C19
Papaz
Havran
31C17
NO3
07C05
33C15
33C06
NO9
07C12
NO8
33C02
d Değeri

Çekirdek Meyve eti/Çekirdek oranı
ağırlığı
Taste
Seed weight
Flesh/Seed ratio
(g)
(%)
3.78 a-g٭
1.18 cd
12.00 b-f
4.02 a-e
1.43 a
7.50 ı-k
3.08 d-h
0.74 m
8.83 f-j
3.17 b-g
0.85 j-l
9.02 e-j
3.11 c-h
1.00 f-h
13.27 bc
3.03 d-h
0.83 k-m
9.71 d-ı
4.61 a-c
0.92 h-k
11.88 b-g
4.81 a
1.40 ab
7.67 ı-k
1.61 h
0.90 ı-k
9.88 c-ı
2.31 gh
0.85 j-l
11.82 b-g
2.31 gh
0.86 j-l
8.22 h-k
3.58 a-g
0.87 j-l
8.82 f-j
4.00 a-e
1.15 c-e
12.77 b-d
2.29 gh
0.91 ı-k
8.14 h-k
2.57 e-h
0.92 h-k
11.33 b-h
3.72 a-g
0.85 j-l
8.39 g-k
3.46 a-g
1.14 c-e
10.04 c-ı
4.11 a-d
1.32 b
8.81 f-j
4.25 a-d
0.87 j-l
13.28 bc
4.85 a
0.90 ı-k
14.30 b
3.67 a-g
0.90 ı-k
10.03 c-ı
3.69 a-g
1.06 e-g
4.96 k
3.17 b-g
0.94 h-j
9.19 e-j
4.31 a-d
1.20 c
14.74 b
4.67 ab
0.86 j-l
11.48 b-h
3.89 a-f
0.97 g-ı
12.42 b-d
2.47 f-h
0.80 lm
8.45 f-k
3.47 a-g
1.09 d-f
6.15 j-k
2.83 d-h
0.59 n
19.75 a
1.52
0.09
3.56
Tat

pH

Asitlik

SÇKM

pH

Acidity
(%)
1.33 l
1.63 f
1.19 n
1.04 v
0.94 x
1.12 p
1.06 s
1.76 d
2.07 b
2.18 a
1.04 v
1.08 q
1.44 ı
1.55 g
1.05 u
1.03 w
1.79 c
0.64 z
1.03 w
1.07 r
1.06 s
1.24 m
1.39 j
1.35 k
1.69 e
1.50 h
1.04 v
1.13 o
0.87 y
0

TTC
(%)
11.40 e
11.40 e
9.80 n
10.80 ı
10.00 m
11.60 d
11.00 g
12.60 a
11.00 g
11.20 f
10.40 k
11.80 c
11.60 d
10.40 k
10.60 j
12.00 b
11.00 g
11.20 f
10.20 l
10.86 h
11.40 e
11.80 c
11.40 e
11.40 e
11.20 f
9.60 o
10.20 l
12.00 b
9.60 o
0

3.22 p
3.34 j
3.43 e
3.37 ı
3.46 d
3.34 j
3.31 k
3.17 q
3.01 u
3.04 t
3.40 f
3.29 m
3.22 p
3.26 n
3.30 l
3.40 f
3.10 s
3.58 a
3.40 f
3.31 k
3.38 h
3.39 g
3.48 c
3.23 o
3.14 r
3.26 n
3.55 b
3.38 h
3.43 e
0

٭Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar %5 düzeyinde önemlidir
٭The means presented with different letters in each column are significantly different at 5%
Mut ilçesinin de içerisinde yer aldığı Göksu vadisi özellikle erkenci kayısı ve
canerik yetiştiriciliğinde öne çıkmaktadır. Mut ilçesi koşullarında elde edilen bu sonuçlar
seleksiyon tiplerinin verim ve meyve özellikleri açısından standart canerik çeşitlerine denk
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olduğunu ve seçildikleri bölgelerden daha kaliteli meyve oluşturduklarını göstermektedir.
Bununla birlikte ülkemizde en fazla erik yetiştiriciliğinin yapıldığı Hatay ili Asi vadisinde
de bu canerik seleksiyon tiplerinin tescil edilip çeşit vasfı kazandıktan sonra standart
canerik çeşitleri ile birlikte yetiştirilmesi faydalı olacaktır.
Summary
Fruit Characteristics of Some Greenplum Cultivars and Selected Types in
Mut/Mersin Ecological Conditions
This experiment was conducted to determine the pomological characteristics of 3
greenplum cultivars and 26 selections accessions which is selected from Mediterranean
region, and this accessions were planted in the Mut district (Mersin). Yield, fruit weight,
fruit width, fruit length, fruit height, fruit index, stem length, taste, seed weight, seed/flesh
ratio, the amount of total soluble solids, pH, and acidity were measured in the of greenplum
cultivars and types in 2000.
Pomological characteristics of these genotypes were found as following; fruit
weight, fruit width, fruit length and amount of soluble solids were ranged between 18.5413.75 g, 24.67 – 25.69 mm, 30.90 – 22.02 mm, 9.60 -12.60%, respectively. However, seed
weight, flesh/seed ratio and acidity were ranged between 0.59 – 1.43g, 19.75-4.96%, 0.642.18%, respectively.
Fruit characterictics of selected green plum types were similar to Can, Papaz and
Havran greenplum cultivars. In fact, some fruit characteristics of green plum types were
found superior.
Keywords: Greenplum, selection, Prunus cerasifera, pomology
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Geometridae (Lepidoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Bazı Davranış
Özellikleri
Feza CAN CENGİZ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Hatay
Özet
Geometridae familyası dünyada tanımlanmış yaklaşık 23.000 türü ile Lepidoptera
takımının Noctuidae familyası ardından en büyük ikinci familyasıdır. Bu familyanın
kelebekleri ince, narin bir vücuda ve geniş kanatlara sahiptir. Tüm alt familyalara giren
türler farklı renk ve desenlere sahiptir. Ayrıca kelebekler diğer familyalardan farklı olarak
özel dinlenme pozisyonlarına sahiptirler. Çoğunlukla gece aktif olan bu familyanın
gündüzleri aktif olan bazı türleri de mevcuttur. Larvaları, bazı segmentlerinde bacaklarının
olmayışı yada sadece izleri bulunuşundan dolayı arşın yaparak yürürler. Bu
davranışlarından dolayı halk arasında “mühendis tırtılları” olarak bilinirler. Çoğunluğu
derleme olan bu çalışma ile, oldukça geniş bir konukçu dizisine sahip ve tarımsal ürünlerde
ekonomik açıdan önemli zararlı türlere de sahip bu familyaya ait bazı türlerin yaşamsal
faaliyetleri ile ilgili davranış özelliklerine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Lepidoptera, Geometridae, davranış, kamuflaj, dinlenme pozisyonu
Giriş
Dünyada tanımlanmış yaklaşık 23.000 türü ile Geometridae familyası Lepidoptera
takımının en büyük ikinci familyasıdır (Scoble ve Hausmann 2007, Sihvonen ve ark. 2011).
Archiearinae, Ennominae, Desmobathrinae, Geometrinae, Larentiinae, Oenochrominae,
Orthostixinae ve Sterrhinae olmak üzere 8 alt familyaya sahip bu familyanın en fazla tür
sayısı 10.682 olarak Ennominae altfamilyasında tanımlanmıştır (Scoble ve Hausmann
2007). Geometridae familyasını diğer familyalardan ayıran en önemli özellik, arka kanatta
subcostanın oluşturduğu taban bölümündeki büküntü ve, bu büküntünün hümeral damar ile
birleşmesidir (Hausmann 2001, Doğanlar 2003) Ayrıca geometrid kelebeklerde birinci
abdomen segmentinin sternumunda bulunan tympanal organın iki bölümden oluşmasıdır.
Bu bölümler “ansa” adı verilen aşağı doğru çökmüş skleritleri içerir. Ansaların yapısı
familyanın tanılanması ve alt familya ayrımında kullanılan önemli bir karakterdir (Cook ve
Scoble 1992, Scoble 1999, Hausmann 2001, Doğanlar 2003, Sihvonen ve ark. 2011).
Larvalarının çok büyük bir çoğunluğunda A3-A5 segmentlerinde bacaklar bulunmaz ve bu
nedenle arşın yaparak yürürler. Bu yürüme hareketinden dolayı halk arasında “mühendis
tırtılları” olarak tanınırlar. Erginleri diğer tüm lepidopter türlerinde olduğu gibi sadece
polen ve nektarla beslenirken, larvaları bir çok bitki türünde oburca beslenmektedirler.
Oldukça geniş bir konukçu dizisine sahip, Geometridae familyası ekonomik açıdan oldukça
önemli türleri içermektedir.
Geometridlerin ergin ve larvaları oldukça farklı davranış özelliklerine sahiptir. Bu
davranış biçimleri alt familyalar, cinsler ve türler arasında farklılık göstermektedir. Farklı
amaçlarla ortaya çıkan bu biyolojik faaliyetler geometridlerin tüm yaşamsal faaliyetlerinde
etkili olmaktadır.

F.C. CENGİZ
Bulgular ve Tartışma
Geometridae familyasının farklı morfolojik özelliklerinin yanı sıra farklı davranış
biçimleri bu familyayı diğer familyalardan ayrımını kolaylaştırmakta ve Lepidoptera takımı
içerisinde farklı bir yere oturtmaktadır. Farklı yaşam dönem ve faaliyetleri amacıyla
sergilenen bu davranış özellikleri çoğu zaman onların canlılıklarını sürdürebilmeleri için
gerekli iken, bazen de nedeni açıklanamayan davranış biçimleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Uçma Davranışı
Bu familyanın erginleri ince, narin bir vücuda ve geniş kanatlara sahiptirler. Tüm alt
familyalara giren türlerin renkli ve farklı desenlere sahip oluşu ilgi çekicidir. Bazı alt
familyalarda kanatlar üzerinde dalgalı bantlar bulunurken, Geometrinae alt familyasına
giren türlerin çoğunda kanatlar yeşil renktedir. Bu özelliklerinden dolayı “emerald moth”
yani “zümrüt kelebekleri” olarak bilinirler. Erkek ve dişi kelebeklerin renkleri çoğunlukla
birbirinden farklıdır. Bazı türlerde dişiler kanatsız olabilmektedir. Bunun en iyi bilinen
örneği polifag bir tür olan ve birçok orman ve meyve ağacında zararlı Operopthera
brumata (Linnaeus 1758)’dır. O. brumata’nın dişileri kanatsızdır ve uçamazlar.
Geometridlerin çoğu nokturnaldir, yani gece uçarlar ve ışığa yönelirler. Çoğu kez
alacakaranlıkta uçmayı tercih ederler (Scoble 1999). Bazı türler, örneğin; Abraxas
grossulariata (Linnaeus 1758), Crocallis elinguaria (Linnaeus 1758) ve Eulithis pyraliata
(Denis and Schiffermüller 1775) gece yarısından sonra aktiftirler (Hausmann 2001,
Doğanlar, 2003). Camptogramma bilineata (Linnaeus 1758) ve Ematurga spp. gibi bazı
türler ise diurnaldir, yani gündüz uçarlar. Bunun yanında Odezia atrata (Linnaeus 1758),
Chiasmia clathrata (Linnaeus 1758), Rhodometra sacraria (Linnaeus 1767),
Rhodostrophia calabra (Petagna 1786) ve Chlorissa cinsine bağlı türler ise hem gündüz
hem gece aktiftir. Bazı türler ise bölgelere göre uçuş davranışlarında varyasyon gösterir.
Bunun en güzel örneği Entephria caesiata (Denis and Schiffermüller 1775)’dır. Bu tür Orta
Avrupa’da nokturnal, Kuzey Avrupa’da diurnaldir (Hausmann 2001).
Geometridlerin uçuş şekli de oldukça farklıdır. Genellikle kanatlarını telaşlı bir
şekilde çırpar ve zigzag yaparak uçarlar. Bazı iri vücutlu türler ise uçarken vızıltı şeklinde
ses çıkarır ve doğrusal olarak uçarlar. Dişilerin abdomenleri büyük ve ağır olduğu için
onların uçuşları oldukça yavaştır. Dişilerin daha az aktif olmalarından dolayı ışığa yönelen
türlerde genellikle erkek oranı daha fazla olarak göze çarpar. Ancak bunun aksi şekilde ışık
kaynağına sadece dişi bireylerin yaklaştığı türler de mevcuttur. Örneğin, Perizoma
onurcani (Can ve Mironov 2006)’nin genellikle sadece dişi bireyleri ışığa yönelme
özelliğine sahiptir (Can ve Mironov 2006).
Dinlenme Davranışı
Geometridae familyasına ait kelebekler, dinlenme esnasında farklı pozisyonlarda
duruşları ile tanınırlar (Scoble 1999, Hausmann 2001):
Planiform pozisyon: Birçok geometrid dinlenme esnasında kanatlarını vücuduna
paralel olarak açık pozisyonda tutarlar. Bazı türler kanatlarını kısmen açarak üçgen şeklinde
dururken (Şekil 1), birçoğu kanatlarını 180⁰ açarak en çok rastlanan geometrid duruşunu
sergilerler (Şekil 2).
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Veliform pozisyon: Bazı geometrid cinslerde ise kanatlar vücut üzerinde dik olarak
tutulur. Bu duruşları ile gündüz kelebeklerine benzerler. Isturgia berytaria Staudinger,
1892 ve Opisthograptis luteolata (Linnaeus 1758) bu türlere örnek olarak gösterilebilir
(Şekil 3-4). Chiasmia clathrata (Linnaeus 1758), Ennomos Treitschke 1825, Narraga
Walker 1862, Bichroma Gumppenberg 1887 ve Bupalus Leach 1815 cinsine giren türler
kanatlarını dinlenme esnasında belirgin şekilde açık tutarken, Selenia ve Siona türleri
kanatları açık yada kapalı olarak tercih ederler.
Tectiform pozisyon: Bu pozisyonda kanatlar dinlenme esnasında abdomen üzerinde
çatı şeklinde kapatılır. Örneğin, R. saccraria ve diğer bazı türlerde dinlenme pozisyonu
Noctuidae familyasına giren türlere benzer şekildedir.
Ayrıca, Apochima flabellaria Heeger 1838’da olduğu gibi kanatların yelpaze
şeklinde katlanarak vücut üzerinde yukarıda tutulduğu, Eulithis ve Pelurga cinslerinde
olduğu gibi abdomenin yukarı doğru kalkık tutulduğu dinlenme pozisyonları da bu familya
bireyleri arasında görülmektedir (Hausmann 2001, Doğanlar 2003).

1

2

3

4

Şekil 1-4. Farklı geometrid türlerinde dinlenme pozisyonları. 1. Camptogramma bilineata
(Linnaeus, 1758) (planiform, üçgen duruş) (Doğanlar 2003); 2 . Scopula
degeneraria Hübner 1799, (planiform); 3. Isturgia berytaria Staudinger 1892,
(veliform); 4. Opisthograptis luteolata (Linnaeus 1758), (veliform).
Figures 1-4. Resting positions of different geometrid species. 1. Scopula marginepunctata
Goeze, 1781, (planiform); 2. Scopula degeneraria Hübner 1799, (planiform); 3.
Isturgia berytaria Staudinger 1892, (veliform); 4. Opisthograptis luteolata
(Linnaeus 1758), (veliform).
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Beslenme Davranışı
Birçok geometrid türünün erginleri diğer Lepidoptera erginleri gibi su ve çiçek
nektarları ile beslenmektedir. Bunun dışında Ennomos, Dyscia, Crocallis ve bir çok Idaea
türünde galea körelmiştir, bu nedenle beslenmezler (Scoble 1999, Hausmann 2001). Ayrıca
Lepidoptera takımına giren türlerin nektar ile beslenmeleri sırasında polinasyonu
sağladıkları bir gerçektir. Geometridae familyasının Larentiinae alt familyasına bağlı,
ülkemizde de mevcut olduğu bilinen bir tür olan Aplocera annexata (Freyer 1830)
Orchidaceae familyası çiçeklerinde beslenmeleri esnasında baş, göz ve galeasına bulaşan
polenleri ile polinasyonda önemli rol oynadıkları bilinmektedir (Hausmann 2001).
Geometridae familyası monofag türlerin yanında, oligofag ve polifag türleri de
içerir. Örneğin, Comibeana bajularia (Denis and Schiffermüller 1775) larvaları monofag
olarak Quercus cisine giren çok sayıda türle beslenir (Schwenke 1978, Porter 1997, Skinner
1998, Hausmann 2001). Polifag türler ise Geometridae familyasında çok sayıda olup, en iyi
bilinen türler olarak Peribatodes rhomboidaria (Denis and Schiffermüller 1775) ve
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth 1809) örnek verilebilir.
Yaşam Alanı ve Konukçu Tercihi
Geometridae familyasına ait türlerin larvaları meşe, gürgen, fındık, kayın, söğüt,
karaağaç, kızılağaç, akçaağaç ve çam gibi yaprağını döken ve dökmeyen orman ağaçları,
yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları, birçok kültür bitkisi ve yabancı otlar gibi çok
geniş bir konukçu dizisine sahip olup, bunların bazıları ekonomik olarak oldukça zararlıdır
(Heath 1983, Carter 1984, Toros 1992, Okyar 1995, Çanakçıoğlu ve Mol 1998). Ayrıca
Geometridae familyası bireylerinin su kenarlarını, çiçekli dağ yamaçlarını ve özellikle her
mevsim bulunan çiçekli yabancı otlar ile geniş yapraklı orman ağaçlarının birlikte
bulundukları habitatları daha çok tercih ettikleri gözlemlenmiştir ve bu bölgelerde 0-2600
m yüksekliklere kadar ve her mevsimde farklı geometrid kelebeklerine rastlandığı
görülmüştür (Doğanlar 2003). Pseudopanthera macularia (Linnaeus 1758) Cabera pusaria
(Linnaeus 1758) ve Perizoma alchemillata (Linnaeus 1758) türlerinin ülkemizin Karadeniz
Bölgesi’nde 2000m yükseklikte uçtukları belirlenmiştir (Can 2008).
5

6

Şekil 5-6. Geometrid türleri için bazı yaşam alanları.
Figures 5-6. Some habitats for geometrid species.
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Geometridler için uygun habitatlar öncelikle larvalar için uygun olan konukçunun
varlığı ile belirlenir (Şekil 5-6). Bazı türler sıcak ve kurak bölgeleri (xerothermophilous),
diğer bazı türler ise tuzlu bataklıkları yaşam yeri olarak tercih ederler (halophilous).
“Hygrophilous” türler nemli bölgeleri tercih ederken, yüksek dağlık alanları tercih eden
(Montane) Psodos ve Glacies cinsine giren türler 4000 m yükseklikteki Alp Dağları’nda
yaşamaktadır. Çok sayıda geometrid türü ise az çok tüm habitatlarda yaşamlarını
sürdürebilmektedirler (Hausmann 2001).
Yumurta Bırakma ve Üreme Davranışı
Geometridler genellikle pupadan çıktıkları ilk günlerde hemen çiftleşirler. Gündüz
uçan türlerde görme davranışı çiftleşmede etkili olabilmekte, ancak dişiler tarafından
salgılanan feromonlar erkek bireylerin çiftleşmek için dişiyi bulmasında önemli rol
oynamaktadır. Bu salgı bezleri dişilerin abdomen segmentlerinin (A7-A8 veya A8-A9)
posteriorunda bulunur ve türlere özeldir. Erkeklerde ise “coremata” adı verilen, iki parçalı
torba şeklindeki yapının çiftleşmede etkili koku mekanizması ile ilgili olduğu
düşünülmekle birlikte, günümüze kadar bu konu ile ilgili yapılan ayrıntılı bir çalışma
bulunmamaktadır (Hausmann 2001).
Geometridler yumurtalarını tek tek veya kümeler halinde konukçu bitkinin çiçek,
sürgün, yaprak ve yaprak sapı gibi kısımlarına bırakırlar. Bir dişi hayatı boyunca ortalama
400 kadar yumurta koyabilir. Yumurtalardan yaklaşık olarak bir hafta, bazı Sterrhinae
türlerinde ise birkaç gün sonra larva çıkışları başlar. Geometridler yılda bir, iki yada çok
sayıda döl verebilmektedirler. Geometridlerin ergin ömrü ortalama 1-3 hafta olup, bazen
sadece birkaç gün yaşayan türler olduğu gibi ergin ömür uzunluğu 2 aya kadar çıkabilir.
Chloroclysta siterata (Hufnagel 1767), C. miata (Linnaeus 1758) ve Triphosa Stephens
1829 cinsi türleri yaşam uzunlukları, ergi dişi kışlama süresi ile birlikte 9 ay kadar
sürebilmektedir (Hausmann 2001). Bazı geometrid türlerin erginleri ise yarasa, göçmen kuş
gibi doğal düşmanlarının yoğun olarak bulunmadığı kış aylarında uçarlar. “Kış kelebekleri”
olarak bilinen bu türlere ülkemizde de bulunan Operopthera Hübner 1825 ve Erannis
cinslerine bağlı türler örnek verilebilir.
Savunma Davranışı
Ergin geometridlerin en önemli doğal düşmanları kuşlar ve yarasalar gibi predatörler
ile, diğer böcek yiyen bazı memelilerdir. Ayrıca yumurta, larva ve pupa dönemleri de bir
çok predatör, parazitoid, hastalık ve insanların zararlı etkileri altındadır. Larvalar en çok
kuşlar ve karıncalar tarafından avlanmaktadır. İngiltere’de ise Operophtera brumata L.
(Lepidoptera: Geometridae)’nın kokonları ile beslenen küçük memeliler (Soricidae) olduğu
bilinmektedir (Buckner 1969, Hausmann 2001’den). Erginlerin en büyük düşmanı olan
yarasalara karşı, kaçırıcı özel ses mekanizmaları geliştirilmiş olsa dahi, kendilerini korumak
için özel davranış savunmasına gerek duyabilirler.
Geometrid kelebek ve larvalarının en önemli savunma mekanizmaları kriptik
renklenmedir. Bu familyaların bireylerinde görülen kahverengi, yeşil, gri, toprak rengi ve
bunların karışımlarından oluşan kanat desenleri, bulunduğu ortama uyum sağlaması ve
görülmelerinin zorlaşması şeklinde zararlılarından korunmak için onlara avantaj sağlar.
Kelebekler özellikle planiform pozisyonda kayalar ve toprak üzerinde, ağaç gövdesi gibi
yüzeylerde kendilerini çok iyi kamufle edebilirler (Şekil 7-8). Geometrid larvalarının ise
sadece abdomen bacakları üzerinde durarak tamamen bir dal parçası görünümünü alması
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tipiktir (Şekil 9). Bu şekilde beslendikleri bitki üzerindeki sürgün, yaprak veya çiçek gibi
bitki kısımlarına benzer şekilde bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler (Şekil 10).
Göç Davranışı
Geometridae familyasına giren üç türden göç eden türler olarak bahsetmek
mümkündür: Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799), R. sacraria (Linnaeus, 1767) ve
Orthonama obstipata (Fabricius, 1794). Bu türler Güney Avrupa’dan Orta Avrupa’ya,
Kuzeyde Güney İskandinavya ve İrlanda’ya kadar 1000 km’den daha fazla
uçabilmektedirler. Bununla birlikte periyodik olmayan ve tahmin edilemeyen bu doğal olay
sonucunda, güneye yönelen bu türlerin geri dönüşleri ile ilgili bir kayıt bulunmamaktadır.
Bu türlerden C. puppilaria’ya Doğu Alplerde 3200 m yükseklikte dahi rastlanmıştır
(Mazzucco, 1966: Hausmann, 2001’den; Hausmann, 2004) (Şekil 11).

7

8

9

10

Şekil 7-10. Geometrid kelebek ve larvalarda kamuflaj. 7. Dasycorsa modesta Prout,1915; 8.
Neognopharmia stevenaria Boisduval, 1840; 9. Apochima flabellaria Heeger,
1838 (larva); 10. Scopula sp. (larva).
Figures 7-10. Camouflage on geometrid moths and larva. 7. Dasycorsa modesta
Prout,1915; 8. Neognopharmia stevenaria Boisduval, 1840; 9. Apochima
flabellaria Heeger, 1838 (larva); 10. Scopula sp. (larva).
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Şekil 11. Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799).
Figure 11. Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799).

Summary
Some Behaviour Features of Species Belonging to the Family Geometridae
(Lepidoptera)
The moth family, Geometridae (inchworms or loopers), with approximately 23 000
described species, is the second most diverse family of the Lepidoptera behind Noctuidae.
The adults of Geometridae have generally rather slender body and broad wings. All
subfamilies of this family have different body colors and patterns. Geometrid moths are
characterized by a specific resting positions. While the majority of the species are
nocturnal, some of them comes up as diurnal species. The ventral prolegs of larvae of
Geometridae are usually absent or vestigial, causing the typical looping movement. In this
study, behavioral features related to vital activity of some species belonging to this family
which has a wide host range and includes some harmful species in the frame of agriculture
economically, are mostly reviewed.
Key words: Lepidoptera, Geometridae, behaviour, camouflage, resting position
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Türkiye’nin İşlenmiş Organik Gıda Üretiminde Potansiyele Sahip
Sektörlerinin İncelenmesi
Berkay KESKİN, Nevin DEMİRBAŞ
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova/İZMİR
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟nin işlenmiş organik gıda üretiminde potansiyeli olan
organik meyve suyu, organik zeytinyağı, organik ekmek ve organik makarna sektörlerinin
durumunu genel hatlarıyla incelemektir.
Çalışma sonucunda incelenen sektörlerin benzer özellikler taşıdığı belirlenmiştir.
Söz konusu sektörlerde geleneksel üretim, organik üretime göre daha gelişmiş durumdadır.
Organik gıda sanayii istikrarlı ve bol miktarda hammaddeye ihtiyaç duymaktadır. Aynı
zamanda hammaddenin niteliği endüstriyel üretime de uygun olmalıdır. İşleme
teknolojisinin gelişimi de işlenmiş organik gıda sanayiinin gelişimi üzerinde etkili
olabilmektedir. Tüketicilerin organik gıdalardan haberdar olmaması ve organik ürünlerin
yüksek fiyatları nedeniyle işlenmiş organik gıda sanayiinin ve pazarının gelişimi yavaş
olmaktadır. Organik gıda sanayiinin gelişimi üzerinde dezavantaj oluşturan unsurların
zaman içinde ortadan kaldırılması sektörü geliştirecektir. Bununla birlikte tüketicilerin ve
üreticilerin sektör hakkında bilinçlenmesiyle sektörün daha da gelişmesi beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Organik gıda, işlenmiş organik gıda, organik zeytinyağı, organik
meyve suyu
Giriş
Türkiye‟de organik tarım faaliyetleri 1980‟li yılların ortalarında Avrupa‟lı firmaların
Türkiye‟den organik tarım ürünlerini (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, baklagil
ve pamuk) talep etmeleri ve bu üretim tekniğini tanıtmaya yönelik çalışmaları ile
başlamıştır. Başka bir anlatımla, Türkiye‟de organik tarımda faaliyetlerin başlaması,
gelişmiş ülkelerdeki gibi tüketicilerin bu ürünlere olan talepleri sonucu değil; gelişmiş
ülkelerdeki tüketicilerin isteklerine bağlı olarak başlamış ve ana amaç, Türkiye‟nin temel
tarım ürünlerinde ihracatını arttırmak ve yeni pazarlara girmek olmuştur (Ataseven ve
Güneş 2008).
Organik tarım tamamen doğal yöntemlerle yapılan, üretimde kimyasal girdi
kullanmadan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim
biçimidir (Resmi Gazete 2010). Günümüzde bir çok ülkede organik tarım yaygınlaşmaya
başlamış, gelişmekte olan ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler daha sağlıklı olan
organik tarım ve gıda ürünlerine yönelmeye başlamışlardır.
İşlenmiş gıda, herhangi bir işlem uygulanmasıyla gıdanın yapısında bir değişikliğin
meydana gelmesi sonucu oluşan ürünlerdir. Sözgelimi çiğ fındık “işlenmemiş”, kavrulmuş
fındık “işlenmiş” , pazardan ya da manavdan alınmış köklü ıspanak “işlenmemiş” , kesilip
yıkanmış, hazırlanmış ve paketlenmiş ıspanak “işlenmiş” gıda olarak adlandırılmaktadır
(Doğan 2011). Bir diğer tanıma göre, işlenmiş gıdalar; ürünlerin dayanıklılığının artması ve
tüketiminin kolaylaşabilmesi için konserveleme, kurutma, dondurma gibi yöntemler
kullanılarak doğal halinden farklı bir hale getirilmiş olan gıdalardır (Jegtvig 2009).
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İşlenmiş organik gıdalar, ürüne katma değer yaratması ve yeni pazarlar bulunmasına
olanak sağlaması itibariyle hem üreticiler, hem de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir.
Üretici konumundaki çoğu gelişmiş ülkelerin ihracat değerleri incelendiğinde, bu ülkelerin
gelişmekte olan ülkelerden hammadde temin edip, bunu işleyerek tekrar gelişmekte olan
ülkelere sattıkları dikkati çekmektedir. Bu durumda gelecek açısından işlenmiş ürüne doğru
yönelmenin daha faydalı olacağı söylenebilir (Yanmaz 2005).
Organik gıda konusuna önem verilmesi halinde revaçta olan organik tarım
konusunda çeşitli sebeplerden şanslı ülkelerden biri olan Türkiye‟nin bundan açıkça
yararlanacağı ortadadır. Gerek yeni pazarlar elde edebilmek, gerek mevcut pazarları
koruyabilmek, gerekse ihracatı arttırabilmek için yapılması gereken hamlelerin tespit
edilmesi yararlı olacak ve organik işlenmiş gıda ihracatı da önemli bir fırsat olarak
değerlendirilebilecektir. Türk tarım sektörünün de bundan olumlu yönde etkilenmesi
beklenmektedir.
Bu çalışmada temel olarak Türkiye‟nin potansiyele sahip olduğu düşünülen işlenmiş
organik gıdalardan organik meyve suyu, organik zeytinyağı, organik ekmek ve organik
makarna sektörlerinin incelenmesi, bu sektörlerin mevcut durum ve potansiyellerinin
belirlenmesi ve söz konusu sektörlerin gelişimi için yapılması gerekenlerin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Materyal ve Yöntem
Çalışmanın kapsamını gelişme potansiyeli olduğu düşünülen işlenmiş organik gıda ürünleri
oluşturmaktadır. Türkiye‟nin ihracatında önemli yer tutan ve güneşte kurutulan organik
çekirdeksiz kuru üzüm, organik kuru incir ve organik kuru kayısı gibi ürünler işlenmiş
organik gıda kapsamı içinde ele alınmamıştır.
İncelemelerin son on yıllık dönemi kapsaması planlanmakla birlikte, bazı verilerin
daha kısa bir dönem için elde edilebilmesi, zaman kapsamının verilerin tedarik edilebildiği
dönemlerde incelenmesi zorunluluğu ortaya koymuştur.
Çalışmada kullanılan istatistiki veriler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İhracatı
Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kurum ve
kuruluşların 2008 ve 2010 yıllarında yayınladığı istatistiksel verilerden oluşmuştur. Ayrıca
konu ile ilgili çeşitli yayınlardan da yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Organik Meyve Suyu Sektörü
Organik meyve suyu sektörü, hemen hemen her çeşit meyvenin yetişebildiği
Türkiye için önemli ve ihracat odaklı gelişebilecek bir sektördür. Kimyasal maddelerden
arınmış, katkısız, sağlıklı beslenme isteğinin organik tarımın önemini arttırması ve sağlıklı
beslenme yolunda önemli bir yer tutan meyve ve meyve sularının faydalarının oldukça
fazla olması, bu sektörün önemini ve potansiyelini giderek arttırmaktadır. Avrupa‟da kişi
başına düşen meyve suyu tüketim düzeyi bu sektörün gelişme potansiyelini net bir şekilde
ortaya koymaktadır. Nitekim kişi başına düşen yıllık meyve suyu tüketimi 2007 yılı
itibariyle Almanya‟da 38 litre, Hollanda‟da 32 litre, Fransa‟da 27 litre gibi oldukça yüksek
seviyelerdedir (MEYED 2008a). Türkiye‟de ise 2007 yılı itibariyle kişi başına düşen yıllık
meyve suyu tüketimi ancak 10 litreye yükselebilmiştir (MEYED 2007).
Türkiye‟de 1960‟lı yılların sonlarında başlamış olan meyve suyu üretimi,
günümüzde orta ve büyük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Meyve suyu
sanayiinde hammadde olarak kullanılan meyvenin tamamına yakın bir bölümü yerli
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üretimden karşılanmaktadır. Sektörde üretim yapan kuruluşların bazıları sadece meyveden
konsantre ve püre işleyip aynı zamanda dolum yaparken; bazıları da diğer firmalardan
tedarik ettikleri konsantre/püreden meyve suyu ve meyve nektarı hazırlayıp, ambalajlara
dolum yapmaktadırlar (Avcı 2003, Doyuran ve Gültekin 2002). Özellikle portakal suyu
üretiminde Türkiye‟de üretilen portakal çeşitlerinin meyve suyuna işlemeye uygun
olmaması nedeniyle genellikle ithal edilen konsantrelerden meyve suyu ve meyve nektarı
hazırlanması tercih edilmektedir (MEYED 2008b, Baysal 2011).
Türkiye‟de elma, organik olarak en fazla üretilen meyve türüdür. Üzüm ve kayısı da
elmayı izleyen önemli meyveler olarak öne çıkmaktadır (Çizelge1).
Çizelge 1. Türkiye‟de üretilen organik meyveler ve üretim miktarları (2002-2009)*
Table 1. Organic fruits produced in Turkey and their production quantities (2002-2009)*
Meyveler/Fruits

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Şeftali/Peach

1276

2087

1776

1199

994

1077

1656

5941 13278

9019

9671

6491

Kayısı/Apricot
Elma/Apple

Toplam
Total
(Ton)
814
10879

2009

7764 14909 14580

81653

69188 71928 52670 51615 28393 50257 32134 33541

389726

Vişne /Cherry

6580

Üzüm/Grapes

10469

5994

4021

4409

36786

9505 13988 15166 16688 15509 22675 20845

124845

Portakal/Orange

691

705

1987

Nar (Pomegranate)

181

2905

416

2477
1670

2939

5733

4633

2373

2168

1488

2215

13297

1610 12553

9522

6328

5372

38887

*Kaynak/Reference: Tarım Bakanlığı, 2010.
AB ülkelerinde çok tüketilen meyve suları portakal ve elma iken; Türkiye‟de şeftali,
vişne ve kayısı ilk üç sırayı paylaşmaktadır. Türkiye‟de en çok üretilen organik meyvenin
elma olması ve Avrupa‟da elma suyunun en çok tercih edilen meyve sularından biri olması
nedeniyle, organik elma suyu üretiminin Türkiye için önemli bir fırsat olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye‟nin geleneksel ürünlerinden biri olan üzümün organik
üretiminin gittikçe artması ve üzüm suyunun hem ihracat miktarının, hem de ihracat
değerinin düzenli olarak artış göstermesi (MEYED 2008b, Tarım Bakanlığı 2010), organik
üzüm suyunun potansiyelini göstermesi bakımından önemlidir. Organik üzüm üretiminin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve organik üzüm suyunun üretiminin artmasıyla
Türkiye‟nin pazarda önemli bir yere sahip olması beklenmektedir.
Bunların yanısıra frenküzümü, ahududu, böğürtlen ve nar gibi çeşitli üzümsü
meyveler doğada zaten yıllardır kendiliğinden yetişmekte olduklarından yetiştikleri
bölgelerin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamış durumdadır. Kültür formları da fazla
kültürel işleme gerek duymadan zahmetsizce yetişebilmekte ve kimyasal gübre ile tarım
ilacı gereksinimleri de az olmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin organik üretiminin
yapılması yönünde çeşitli avantajlar söz konusudur (Işık ve ark. 2001). Özellikle nar
suyunun sağlık açısından birçok faydası olduğunun bazı bilimsel çalışmalarla ortaya
konması ( Kim et al. 2002, Pantuck et al. 2009) ve nar suyu tüketiminin artmasıyla birlikte,
bu meyveler de organik meyve suyu sektöründe potansiyel olarak değerlendirilmeye
başlanmıştır.
Almanya, Hollanda ve ABD, Türkiye‟nin başlıca meyve suyu ihracatı yaptığı
ülkelerdir (Çizelge 2). Bu ülkelerde organik ürünlere olan talebin yüksek olması,
Türkiye‟nin organik meyve suyu sektörü açısından önemli bir veridir.
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Çizelge 2. Türkiye‟nin ülkeler itibariyle geelneksel meyve suyu ve konsantresi ihracatı
(2005-2007) (Miktar: Ton, Değer: 1000 $)*
Table 2. Turkey‟s export of conventional fruit juice and concentrate by countries (20052007) (Quantity: Tonne, Value: 1000$)*
Ülkeler/Countries
Almanya/Germany

Miktar
(Quantity)
31.637

2005
Değer
(Value)
32.674

2006
Miktar
Değer
(Quantity) (Value )
19.241
22.558

2007
Miktar
Değer
(Quantity) (Value )
16.642
42.558

Hollanda/Netherlands

20.521

19.861

14.988

18.707

19.241

38.462

A.B.D/United States

3.589

3.565

6.457

12.101

6.607

12.451

İtalya/Italy

2.007

2.200

3.248

5.000

2.996

8.571

12.055

7.798

7.718

12.618

3.562

6.281

163

123

1.016

3.047

1.405

5.430

2.241

2.757

250

368

1.495

3.071

İngiltere/UK
Japonya /Japan
Avusturya /Austria
İsrail/Israel
İspanya /Spain
Kuzey Kıbrıs T.C./
TR Northern Cyprus
Toplam/Total
(Diğer ülkeler dahil/
Including other countries)

406

844

814

1.420

1.080

2.830

925
2.102

1.094
1.535

1.429
2.779

1.653
2.742

1.035
2.712

2.229
2.687

92.410

103.607

160.270

*Kaynak/Reference: İGEME 2008a.
Sadece Almanya‟nın ahududu meyvesine olan talebi yılda ortalama 15 bin ton‟dur.
Avrupa ülkelerinin el emeği gerektiren tarımsal faaliyetlerden, işçilik ücretlerinin pahalı
olması yüzünden giderek kaçındığı ve ihtiyaçlarını ithalat yoluyla karşıladığı dikkate
alındığında (Kaplan ve ark. 1999), üzümsü meyvelerden elde edilecek organik meyve
sularının ihracatta şansının da yüksek olduğu sonucuna varılabilir.
Organik Zeytinyağı Sektörü
Zeytin ve zeytinyağı sektörü ekonomik, bölgesel, kırsal, kültürel ve diyetetik açıdan
önemlidir. Son yıllarda dünya genelindeki yeni bahçe tesisleri ve üretim hacminde belirgin
bir artış görülmektedir. Ancak maliyet artışına sebep olan organik üretim, iyi bir üretici
örgütlenmesi ve pazarlama stratejisini gerekli kılmaktadır (Güldoğan 2007).
Türkiye organik zeytin üreten ülkeler arasında İtalya, İspanya, Yunanistan,
Portekiz ve Tunus‟tan sonra 6. sırada yer almaktadır (Anonim 2010). Bununla birlikte
Türkiye‟nin yurtiçi zeytinyağı tüketimi oldukça düşüktür. Her yıl artış göstermesine
rağmen, kişi başına yıllık zeytinyağı tüketimi 1.4 kg‟ya ancak ulaşmıştır. Oysa bu değer
Yunanistan‟da 20 kg, İtalya‟da 12 kg ve İspanya‟da 10 kg civarındadır (İTO 2005).
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir ülke olan Türkiye‟de organik zeytin ve
organik zeytinyağı sektörünün gelişmesi, nüfus fazlasını kırsalda tutarak kırsalda kalkınma
etkisinin arttırılması, bölgeler arasında gözlenen gelişmişlik farkının azaltılması
bakımından Türkiye için son derece önemlidir. Bununla birlikte geleneksel zeytincilikten
organik zeytinciliğe geçme konusunda bazı ciddi sorunlar vardır. Öncelikli sorun organik
zeytin yetiştiriciliğinde birim maliyetin geleneksel üretime göre fazlalığı, verimin
düşüklüğü ve net kârın da geleneksel üretime göre önemli miktarda düşük olmasıdır
(Çizelge 3).
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Çizelge 3. Organik tarımın geelneksel tarıma göre ürün verimi, maliyet, satış fiyatı ve
kârlılık durumunun karşılaştırılması*
Table 3. Comparison of organic agriculture to its conventional counterpart in terms of
yield, cost, sales price and profitability*
Satış Fiyatı
(Sales Price)
(%fark)
(difference %)
15.0

Net Kar
(Net Profit)
(%fark)
(difference %)
121.6

29.2

6.7

-25.8

-8.7

10.5

47.3

-16.1

27.6

6.2

-27.2

Buğday/Wheat

-5.2

-7.3

1.1

14.3

Arpa /Barley

-19.5

3.3

3.1

-59.1

Verim
(Yield)
(% fark)
(difference %)
22.0

Birim Maliyet
(Unit Cost)
(%fark)
(difference %)
-4.6

Ç.K. Üzüm/Sultana

-8.2

Pamuk/Cotton

-6.6

Zeytin/Olive

Ürünler/Products

Fındık/Nuts

*Kaynak/Reference: Demirci ve ark. 2002.
Üreticilerin organik zeytin üretme eğiliminde olmama nedenleri arasında temel
olarak “verimin azalması”, “bilgilendirme hizmetinin yapılmaması”, “organik üretimin zor
olması” ve “pazar garantisinin olmaması” gösterilmektedir. Yüksek fiyat ve ürünün
pazarlanma şartlarının iyileştirilmesi durumunda, işletmelerin organik zeytinyağı üretimine
geçmeye daha sıcak baktıkları belirlenmiştir. Organik zeytinyağına olan talebin artması,
komşuların ve diğer çiftçilerin başarılı olması ve organik tarım hakkında teknik eğitimle
desteğin bulunması da, zeytin üreticilerinin organik tarıma geçmelerini sağlayacak ikincil
faktörler olarak belirlenmiştir. Geleneksel zeytin üreticilerine göre organik tarıma geçişte
sorun yaratabilecek faktörler ise yine, ekonomik kökenlidir. Nitekim işletmeler güvenilir
pazarın olmaması, ürün fiyatının veya verilen primin yeterli olmaması durumunda organik
tarıma geçişlerinin oldukça zor olduğunu belirtmişlerdir (Olgun ve ark. 2008).
Çizelge 4. Çeşitli organik ürünlerin üretimindeki gelişmeler (2002-2006)*
Table 4. Developments in some organic products‟ production (2002-2006)*
Yıllar/Years
Değişim/Change
Ürünler/Products
2002
2003 2004
2005
2006
(2002-2006)
(%)
Buğday/Wheat
19.752 21.379 31.194 36.754 26.515
34
Domates/Tomato
82.809 26.493 22.897 25.759 15.513
-81
Elma/Apple
69.187 71.928 52.670 51.615 28.393
-59
Fındık/Nut
76.670 5.662 4.822 5.111 7.150
-91
İncir/Fig
9.472 8.113 15.793 6.821 7.518
-21
Kuru Kayısı/Dried Apricot
5.941 13.278 9.019 9.671 6.491
9
Kuru Üzüm (Raisin)
4.835 5.742 13.988 15.166 16.688
245
Zeytinyağı (Olive Oil)
413
68
384
428
656
59
*Kaynak/Reference: Tarım Bakanlığı 2010.
Bu kısıtlara rağmen, Türkiye‟de 2002 yılından 2006 yılına kadar organik zeytinyağı
üretiminde %59‟luk bir artış olmuştur (Çizelge 4). Türkiye‟de organik tarımın başlamasının
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yurt dışından gelen talep doğrultusunda ihracata yönelik olarak başladığı düşünülürse,
organik zeytinyağı konusunda ihracatın artmasının yurtdışı talebi arttırmaya ve kaliteli,
ihracat yapılan ülkelerin standartlarına uygun üretim yapmaya bağlı olduğu söylenebilir. Bu
bağlamda en önemli hususun markalaşma olduğu belirtilebilir. Düşük katma değerli
markasız satılan ürünler, yurtdışına çıktıktan sonra Avrupalı firmaların etiketleriyle dünya
pazarlarına açılırken, Türkiye'nin potansiyeli gölgede kalmaktadır. Birçok uzman markalı
organik ürün pazarının Avrupalı firmalar tarafından çoktan paylaşıldığına ve bu zinciri
kırmanın yüklü yatırım gerektirdiğine işaret ederken; markasız çıkışın Türkiye'nin organik
tarım ürünlerindeki geleceğini riske soktuğunu kabul etmektedirler. Hükümetin
markalaşma çalışmalarına destek sunmaması durumunda riskin büyümesi, böylelikle dünya
üzerinde bu yeni pazarın diğer ülkelere kaptırılma tehlikesi üzerinde durulmaktadır (ETO
2011).
Türkiye‟nin organik zeytinyağı ihracatı dalgalı bir seyir izlemektedir (Şekil 1).
Bunun sebeplerinden birisi periyodisitedir. Zeytin üretiminde periyodisite, bakım ile
oldukça azaltılabilmesine rağmen engellenememektedir. Diğer zeytin üreticisi ülkelerde bu
kaçınılmaz farklılıkların azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Fakat Türkiye‟de
zeytinliklerde bakımsızlık ve hasatta eski yöntemlerin kullanılması nedeniyle periyodisite
çok şiddetli yaşanmaktadır. Dolayısıyla ülke tüketimi çıkartıldıktan sonar, dış pazar için
kararlı bir arzın mevcut olmaması, zeytinyağı ihracatında önemli bir diğer sorundur (Alper
1996).

Türkiye'nin Organik Zeytinyağı İhracatı
400
350
300
250
200

Miktar

150

Değer

100
50
0
2004

2005

2006

2007

Şekil 1. Yıllar itibariyle Türkiye‟nin organik zeytinyağı ihracatı (2004-2007) (M: Ton,
D: 1000$)*
Figure 1. Organic Olive Oil Export of Turkey By Years (2004-2007) (Q: Tonne, V:1000$)*
*Kaynak/Reference: İGEME 2008b.
Türk organik zeytinyağı sektöründe bir diğer önemli sorun da, sunumun güzel bir
şekilde yapılamamış olmasıdır. Bu durum zeytinyağlarının markalaşma sürecinin
hızlanmasına engel olduğu gibi, ihracatın da düşük seviyelerde kalmasına yol açmaktadır.
Çünkü zeytinyağının ambalajı hem zeytinyağının bozulmasını engellemek, hem de albeni
yaratmak ve tüketicide alma hissi uyandırmak açısından oldukça önemlidir. İtalyan ve
İspanyolların Türkiye‟den dökme olarak satın aldıkları zeytinyağını kendi ülkelerinde
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ambalajlayarak satıp; yüksek kazanç elde etmeleri düşünmeye değer ve konunun önemini
anlatan bir noktadır (Tüzün 2003). Beğenilen bir ambalajın içindeki ürünün diğer
ürünlerden daha kaliteli olduğu imajı yaratması da İspanyol ve İtalyan zeytinyağının Türk
zeytinyağından daha kaliteli olduğunun düşünülmesine yol açmaktadır.
Dünya pazarlarında başarılı olmak için markalaşmadan, üretim kalitesine, ambalaj
tasarımından, paketlemeye ve ürünün geleneksel şişeleme anlayışına katılan katma değere
kadar birçok farklı bileşeni eşzamanlı planlamak gerekmektedir (İİB 2011).
Tüm bu kısıtlara rağmen Didim, Karaburun gibi yerlerde başarılı sonuçlar alınması,
organik zeytinyağı sektörünün gelişimi açısından umut vaadetmektedir (DHA 2006,
Milliyet Gazetesi 2010). Sözgelimi Didim‟de organik zeytin üretimine başlayan bir
yetiştiricinin bir yıl sonra dört girişimciyle birlikte bir zeytinyağı işletmesi kurarak elde
ettiği zeytinyağının büyük bir bölümünü yüksek fiyatlardan, aralarında Almanya ve
Hollanda‟nın da bulunduğu ülkelere ihraç etmesi, yöredeki zeytin üreticilerinin ilgisini
çekmiş; bir yıl sonunda yöredeki organik zeytin üreticilerinin sayısı 15‟e yükselmiştir
(DHA 2006).
Organik Ekmek Sektörü
Organik ekmek, organik esaslarına göre yetiştirilmiş tahılların, taş değirmende %
100 randımanlı olarak üretildikten sonra, elde edilen un ile ekşi maya, tuz ve su dışında
herhangi bir katkı kullanılmadan uygun işleme ve pişirme yöntemleri uygulanarak üretilen
ekmektir. Organik ekmek üretiminde, her şeyden önce organik tarım esaslarına göre
üretilen tahıl ve ondan elde edilen un çok önemlidir. Organik ekmeğin, düşük hacim ve
erken bayatlama gibi olumsuzluklar içerse de, genetik modfifikasyondan uzak olması,
kimyasal kalıntılar içermemesi ve tüketim kalitesi bakımından üstün özelliklere sahip
olduğu ifade edilmektedir (Karaoğlu 2007).
Türkiye‟de ilk organik ekmek üretimi 2005 yılının ilk yarısında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi‟nin önderliğinde, İstanbul Halk Ekmek A.Ş tarafından Organik Tarım Projesi
çerçevesinde başlatılmıştır. Projenin temel hedefi İstanbul‟a göçü önlemek ve geriye olan
göçü hızlandırmaktır. Diğer amaçlar ise Anadolu‟nun kalkınmasına ivme kazandırılması ve
sosyal dönüşümüne katkıda bulunulması olarak belirlenmiştir. Sözleşmeli Organik Tarım
Projesi, 2005 yılı yaz aylarında İstanbul Halk Ekmek‟in “Safekmek” alt markası altında
organik ekmek üretmesiyle başlamıştır. Doğu Anadolu‟da “Sözleşmeli Organik Tarım”
uygulaması kapsamında üretilen organik buğday ve çavdarlar İstanbul Halk Ekmek
tarafından doğrudan satın alınmıştır. Üretimleri İstanbul Halk Ekmek (İHE) tarafından
sertifikalandırılan üreticilere „Geriye Göç Başladı‟ programıyla ilk prim ödemesi
gerçekleşmiştir. Organik tarıma geçişin bütün başlangıç ve ara aşamalarının masrafları;
organik tarıma geçiş eğitimleri, kontrol ve sertifikasyon ile toprak ve ürün analiz ücretleri,
tarım sigorta bedelleri İHE tarafından karşılanmıştır (Anonim 2006).
Projenin bazı yönleriyle başarıya ulaştığını söylemek mümkündür. Bu sosyal destek
projesi sayesinde memleketini terk edip İstanbul'a göçen 600 aile, topraklarına geri dönüp
üretime katılmıştır. Hem organik üretimin artması, hem de göç sonrası geride bırakılan
topraklardan yeniden yararlanılmaya başlanması sayesinde organik tarım ve ülke tarımı
bundan olumlu yönde etkilenmiştir. Ayrıca bölgede zaten yoksulluk yüzünden kimyasal
gübrenin kullanılamaması ve kara ikliminden dolayı bazı zararlıların aşırı soğuktan
etkilenerek yaşayamaması, bölgenin organik tarım açısından avantajlı olmasını sağlamıştır.
Bununla birlikte Sözleşmeli Organik Tarım Projesi'nin ilk aşaması olarak belirlenen beş
yıllık süre sonunda sürdürülmeyeceğine karar verilmiştir. İstanbul Belediyesi, Doğu
Anadolu'dan sözleşme yapmaksızın, sadece ihtiyacı olduğu kadar organik buğday alacağını
belirtmiştir. Bunun nedeni olarak, yeteri kadar tanıtılamadığı için organik ekmeğin satışının
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fazla olmaması gösterilmiştir. Oysa Halk Ekmek‟in sözleşmeli üreticilerinden beş yıl
boyunca belirlenen fiyattan buğdaylarını satın aldığı, organik ekmek için gerekenden
fazlasını diğer ekmeklerinde kullandığı, ancak bu katma değer öteki ekmeklere
yansıtılamadığı için kurumun zarar ettiği belirtilmiştir (Örs 2010).
Organik ekmek tanıtımının etkin bir şekilde yapılabilmesi ve bilinçli tüketicilere
kolaylıkla ulaştırılabilmesi durumunda projenin kaldığı yerden devam etme umudu vardır.
Bu proje bölgesel kalkınmada da önemli mesafe alınmasına katkıda bulunacağı için oldukça
önemli olarak değerlendirilmektedir. Bu projenin dışında, özellikle büyük illerde bazı
işletmeler tarafından butik olarak organik ekmek üretimi yapılmaktadır. Tüketici
beklentilerinin iç pazarda organik ekmek tüketimi için bir çekim yaratması, sektörün geri
bağlantılarında tarım kesimini de harekete geçirebilecektir. Bilindiği gibi Türkiye‟de gıda
tüketiminde en yaygın besin grubunu unlu mamüller ve bu grup içinde de ekmek tüketimi
oluşturmaktadır.
Organik Makarna Sektörü
Makarna tahıl ürünleri içersinde eskiden beri bilinen ve dünyada çok yaygın olarak
tüketilen gıda ürünlerinden birisidir. Bugün buğdayı hammadde olarak kullanan sanayi
ürünleri içerisinde üretim miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra
gelmektedir. Ancak son yıllarda dünyada buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek
şeklinde tüketimine oranla giderek artmaktadır. Makarnanın bu kadar yaygın olmasının
nedeni, uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca hazırlanması, lezzeti, besleyici
ve ekonomik bir gıda maddesi olmasıdır (TMSD 2008). Türkiye‟de organik buğday
üretiminin yapılıyor olması ve özellikle 2003, 2004, 2005 yıllarında meydana gelen üretim
artışı (Çizelge 4) organik ekmek ve organik makarna sektörlerinin gelişimi ve bu
sektörlerin ihtiyaç duyduğu hammaddenin sağlanabilirliği açısından oldukça önemlidir.
Makarna kalitesini etkileyen faktörlerin başında, irmiğin üretildiği “Durum”
buğdayının kalitesi gelmektedir. Türkiye Durum buğdayı üretiminde miktar olarak dünyada
önemli bir yere sahip olmasına karşın (Çizelge 6), kalite olarak çok üst seviyelerde üretim
yapamamaktadır. Dünya standartlarına göre Türk makarnalık buğdayları irmik kalitesi ve
verimi itibariyle orta kalitede kabul edilmektedir. Kalitenin yüksek olmamasının temel
sebepleri ise yüksek verimli, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin ıslahının yeterince
yapılmaması, kalitesiz çeşitlerin üretimden kaldırılmaması, buğday tohumluk üretimine
gereken önemin verilmemesi olarak gösterilmektedir (TMSD 2008). Bu açıdan, organik
durum buğdayı üretimi makarnalık buğday üretiminde karşılaşılan mevcut sorunların
giderilmesinde iyi bir başlangıç olabilecektir.
Çizelge 6. Türkiye‟nin Dünya Durum buğday üretimindeki payı % (1000 ton)*
Table 6. The share of Turkey in the World Durum wheat production % (1000 tonnes)*
Ülkeler(Countries)
Türkiye/Turkey
Dünya/World
Türkiye‟nin
Dünyadaki Payı/The
share of Turkey in
the World

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*
3000

3000

3200

3200

3200

3000

2700

3000

31800

34600

36800

40400

37500

35700

34500

38500

%10.6

%11.5

%11.5

%12.6

%11.7

%11.9

%12.7

%12.8

* Nisan 2009 tahmini (April 2009, estimated)
*Kaynak/Reference: TMSD 2008.
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Dünya toplam makarna üretimi içinde Türkiye 2009 yılı itibariyle 606.620 ton ile
5. sıradadır (UNAFPA 2010). Türkiye önemli bir makarna üreticisi ülke olmasına rağmen
yurtiçi tüketimi fazla gelişmemiştir. Kişi başına düşen yıllık tüketim İtalya‟da 26 kg,
Venezuela‟da 13 kg, Yunanistan‟da 10 kg iken, Türkiye‟de 6 kg‟dır. Türkiye‟de makarna
tüketiminin düşük olmasının sebepleri olarak; makarnanın fazla besleyici olmadığının
düşünülmesi, kilo aldırdığının sanılması ve Türkiye‟de sos kültürünün fazla gelişmiş
olmaması gösterilmektedir (TMSD 2008).
Türkiye‟nin son 10 yıl itibariyle geleneksel makarna ihracatı (1999-2008) Çizelge
7‟de verilmiştir.
Çizelge 7. Türkiye‟nin son 10 yıl itibariyle geleneksel makarna ihracatı (1999-2008)*
Table 7. Turkey‟s conventional pasta export in recent years (1999-2008)*
Yıllar/Years
1999

İhracat/Export
(ton/tonnes)
25800

Zincirleme İndeks
(Chain Index)
-

Basit İndeks
(Simple Index)
100

2000

27350

106.00

106.00

2001

35950

131.44

139.34

2002

49051

136.44

190.12

2003

68450

139.54

265.31

2004

126810

185.25

491.51

2005

163830

129.19

635.00

2006

193205

117.93

748.85

2007

177114

91.67

686.48

2008

175690

99.19

680.96

*) Kaynak (Reference): TSMD 2008.
Türkiye‟nin son 10 yıllık geleneksel makarna ihracatı incelendiğinde, 1999‟dan
2006 yılına kadar her yıl düzenli bir büyümenin olduğu söylenebilir. 2007 ve 2008
yıllarında yaşanan azalmalara rağmen, Türkiye önemli bir makarna ihracatçısı ülkedir.
Nitekim 2008 yılında Dünya‟da İtalya‟nın ardından en çok makarna ihraç eden ülke
Türkiye olmuştur (FAOSTAT 2010). BAE, Irak, vb. Türkiye‟nin başlıca makarna ihraç
ettiği ülkelerdir (İGEME 2008c). Kimi zaman ABD, İsrail gibi organik ürünlere talebin
yüksek olduğu ülkeler de, makarna ihracatı yapılan ülkeler arasında yer bulmuşlardır.
Bununla birlikte geleneksel üretimde bile henüz istenilen aşamaya gelememiş olan
Türkiye‟de organik makarna sektörü de henüz gelişmemiştir. Organik makarna üretimi
yeterli miktarda organik Durum buğdayı üretimine bağlıdır. Ayrıca organik Durum
buğdayının piyasada şansını arttırabilmesi için kaliteli olması şarttır. Tüketicinin organik
makarnaya olan talebinin düşüklüğü ve kararsızlığı da, organik makarna üretimine başlayan
bazı firmaların üretimden vazgeçmelerine sebep olmuştur (Okkaoğlu 2011).
Organik Durum buğdayı üretimi açısından Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu
bölgeleri potansiyel vaadetmektedir. Bu bölgelerde organik durum buğdayı üretiminin
artması organik makarna sektörünü de geliştirecektir. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi‟nin
küresel ısınma sebebiyle bundan 30 yıl sonra Karadeniz İklimi‟ne benzer bir iklim
yaşayacağı öngörülmektedir. Bu değişiklikle bölgenin ileride tarım için oldukça elverişli
hale gelmesi olasılığı gözönünde bulundurulursa, bölgenin kimyasal kirlenmeden uzak
kalmasına dikkat edilmesi ve bölgede organik tarıma önem verilmesi yararlı olabilecektir.
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Böylece dünya makarna sanayiine organik Durum buğdayının ihraç edilmesiyle bölge
çiftçilerinin refah düzeyi oldukça yükselebilecektir (Avedas 2011).
Sonuç
Organik tarımın Türkiye‟de yaklaşık 30 yıllık geçmişi olmakla beraber, geleneksel
üretimin yanında bu süre oldukça kısadır. Organik gıda sanayiinin kararlı, bol miktarda ve
sanayiye uygun üretime ihtiyaç duyması nedeniyle işlenmiş organik gıda sektörü henüz
yeterince gelişememiştir. Ayrıca tüketici kitlesinin özellikle son yıllarda gıda güvenliği ve
kalitesi konusunda bilinçlenmeye başlaması ve organik ürünlerin fiyatının geleneksel
ürünlere göre daha pahalı olması da işlenmiş organik gıda sektörünün hızlı büyümesini
engelleyen temel sebepler arasındadır. İşleme teknolojisindeki ilerlemelerin de daha çok
son yıllarda hızlanması da işlenmiş organik gıda sektörünün gelişimini olumsuz yönde
etkilemiştir. Türkiye‟nin organik tarım açısından şanslı ülkelerden biri olmasına rağmen,
söz konusu 4 sektörün beklenen ivmeyi yakalayamaması, gelişme potansiyeli açısından
olumlu olarak algılanmaktadır. Her sektörün kendine özgü özellikleri, hammadde, üretim
(işleme), iç pazar ve dış pazarla ilgili özel önlemleri almayı gerektirmektedir. Özellikle
organik makarna ve organik ekmek üretiminde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi
bölgeler sahip oldukları niteliklerle şanslı görülmektedir. Bu bölgelerde devletin
destekleme politikalarının ve yapılacak araştırmaların sonuçlarının bölge insanına
aktarılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde toplumun ve
özellikle tüketicilerin organik tarım konusunda daha da bilinçlenmesiyle alt sektörlerin
tamamı için işlenmiş organik gıda sektörünün gelişiminin hızlanması beklenmektedir.
Summary
An Overview of the Sectors that have a Potential in Processed Organic Food
Production in Turkey
The aim of this study is to review Turkey‟s organic food sectors, particularly, organic
fruit juice, organic olive oil, organic bread and organic pasta sectors which have potential in
processed organic food industry.
Findings from this analysis have demonstrated that these four sectors have some
similarities. In these sectors examined, conventional production is more advanced than is
the organic production. Organic food industry needs stable and abundant supply of organic
food materials. Moreover these organic food materials must be suitable for industrial
production. The development of processing technology can also affect the development of
processed organic food industry. Because of the lack of consumer awareness about organic
foods multiplied with over priced organic products, processed organic food industry and its
market develops slowly. If these handicaps described as such in organic food industry can
be removed in time, this sector can improve. Also it is expected that organic food industry
will develop further providing that consumers and producers are made aware of the sector.
Keywords: Organic food, processed organic food, organic olive oil, organic fruit juice.
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Özet
Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değiĢikliğinin, peyzaj tasarımını doğrudan
ya da dolaylı olarak etkilemesi beklenmektedir. Peyzaj tasarım sektöründe beklenen olası
değiĢimler, peyzaj tasarımında bitkisel materyaller bakımından politika, tasarım, üretim ve
uygulamada yeni arayıĢları gündeme getirmektedir.
Günümüz klasik peyzaj tasarımında yoğun olarak kullanılan çim alanlar ve çiçek
parterleri su tüketimini artırmaktadır. Ülkemiz açısından Doğu Karadeniz bölgesi hariç
diğer bölgelerimizde klasik peyzaj tasarımı çalıĢmaları için yüksek miktarda suya ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak iklim değiĢikliğinin etkilerinin hissedilmeye baĢlandığı ve kurak
periyodun 6-7 ayı bulduğu Akdeniz, Ege, Ġç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde su kaynaklarının etkin kullanımı zorunlu olmuĢtur. Bu kapsamda; bitki su
kullanımını asgariye indirgeyen bitkisel tasarım arayıĢları ivme kazanmıĢtır. Türkiye iĢte bu
noktada önemli bir bitkisel materyal potansiyelini değerlendirmenin eĢiğindedir.
Türkiye florası Avrupa’daki tüm sukkulent bitkilerin neredeyse %70-80’ini
içermekte ve bu türlerin bir bölümü de yerörtücü ya da parter bitkisi niteliğindedir.
Sukkulent türler kompakt yapısı, etli, tüysü ya da derimsi yaprak özelikleri ile yılın sadece
yağıĢlı dönemlerindeki düĢen su miktarları ile canlılıklarını sürdürme yeteneğine sahiptir.
Özellikle, Crassulaceae familyası içerisinde Sedum ve Sempervivum cinsleri yaklaĢık 60
kadar türle değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu çalıĢmada; ülkemizde, deniz seviyesinden
yüksek dağlık bölgelere kadar geniĢ bir yayılım alanına sahip yer örtücü ve parter
düzenlemelerinde kullanılmaya değer bazı doğal Sedum türlerinin, ekolojik özellikleri,
yayılıĢları ve morfolojik özellikleri bakımından değerlendirilmiĢ ve sınıflandırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj tasarımı, bitkisel tasarım, sukkulent bitki
Giriş
Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) iklim sistemindeki ısınmanın
artık kesin olduğunu belirtmektedir. IPCC’nin raporunda 21. yüzyılda küresel ısınmanın
hızlanarak devam edeceği bildirilmiĢtir. Ġyimser bir tahminle, küresel ölçekte sıcaklığın
2100 yılına kadar 3°C artması beklenmektedir (Frederick ve Major 1997, TürkeĢ ve ark.
2000) Bu artıĢ, yüzyıllardır çevresindeki iklim değiĢikliğine adapte olmak zorunda kalmıĢ
insanoğlu için doğayı dönüĢtürmeyi ve değiĢtirmeyi bırakıp onu anlaması gerektiğinin ilk
sinyalleridir. Ġklim değiĢikliğinin, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği, insan sağlığı, karasal
ekosistemler, biyolojik çeĢitlilik ve kıyı bölgeleri dahil çevre üzerinde geniĢ kapsamlı
etkileri söz konusudur. Bu etkilerin baĢında, yağıĢ rejimindeki değiĢimlerin neden
olabileceği su sıkıntısı gelmektedir (Frederick ve Major 1997).
Ġklim değiĢikliğinin su kaynaklarına olan etkisi, özellikle nehirlerdeki suyun
azalmasına yönelik analizlerle ortaya konulmaya çalıĢılmaktadır. Ancak kentsel alanlardaki
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su kullanımına yönelik çalıĢmalar yeterli düzeye ulaĢamamıĢtır (Boland 1997). Bazı
ülkelerin ve Türkiye’nin gelecekteki su kullanım miktarına iliĢkin öngörülen değerler
(Frederick ve Major 1997) Çizelge1' de verilmiĢtir.
Çizelge 1. 1990 ve 2050 yıllarında kiĢi baĢı kullanılabilir su miktarı (m3/yıl/kiĢi baĢı)
Table 1. The amount of water availability per person in 1990 and 2050(m3/yr/per capita)
Kullanılabilir Su Miktarı
Kullanılabilir Su Miktarı
(1990)
(2050)
Ülke (Country)
Water Avaibility
Water Avaibility
(1990)
(2050)
Çin (China)
2,500
1,630
Kıbrıs (Cyprus)
1,280
820
Fransa (France)
4,110
3,620
Hindistan (India)
1,930
1,050
Japonya (Japan)
3,210
3,060
Madagaskar (Madagascar)
3,330
710
Meksika (Mexico)
4,270
2,100
Sudi Arabistan (SaudiArabia)
310
80
Güney Afrika (South Africa)
1,320
540
Ġspanya (Spain)
3,310
3,090
Tayland (Thailand)
3,380
2,220
3,070
1,240
TÜRKİYE (TURKEY)
Ukrayna (Ukraine)
4,050
3,480
Ġngiltere (England)
2,650
2,430
Çizelge 1’ de verilen kullanılabilir su miktarları gelecekte tüm ülkelerin su yönetimini
planlamalarını zorunlu hale getirecektir.
Sukkulent Bitkiler ve Peyzajda Kullanımı
Sukkulent bitkilerin kullanıldığı bir bitkisel tasarımdaki bitkilerin sahip oldukları
renk, doku, ölçü ve form özelliklerinin tasarımdaki bütün türler için bilinmesi
gerekmektedir.
Yıl boyunca güneĢin geliĢ açısı ve güneĢlenme süresi değiĢmekte, mevsimsel ısı,
ıĢık ve gölge değiĢiklikleri dıĢ mekan kullanımı ve bahçe tasarımını etkilemektedir Bir alan
belli prensipleri çerçevesinde tasarlanmaya baĢladığında güzel ve gizemli bahçeler
ulaĢılamaz değildir (ġekil 1,2,3) (Baldwin 2007).
Bitkisel tasarımda kullanılacak bitkilerin güneĢ ıĢığına olan ihtiyaçları iyi bilinmelidir.
Güney enlemlerde ısıya duyarlı Aeoniums ve Echeveria yazın yarı gölge alanları, kıĢın
tamamen güneĢli alanları sevmektedir. Bu nedenele güneĢin direk geldiği yüksek rakımlı
veya kurak bahçelerde gölgelik alanlar gerekecektir. DüĢük rakımlı alanlarda ve kuzey
enlemlerde aynı bitkiler yazın direk güneĢ ıĢığı isteyecektir (Baldwin 2007).
―Bitkilerin sezonsal güneĢlenme ihtiyaçları değiĢmekle birlikte bütün bölgelerde
bitkiler güneĢin geldiği yöne doğru büyüme eğilimindedir (ġekil 3) (Baldwin 2007). Bu
roset ve fıskiye Ģekilli bitkilerde görülmektedir. Bu bitkilerin bahçeye yerleĢtirilmesinde bu
gözönünde tutulmalıdır.
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ġekil1. Succulent bitkilerle tasarlanmıĢ yürüme yolu
Figure 1. Designed path way with succulent
Türkiye’de Doğal Olarak Bulunan Sukkulent Bitkiler ve Özellikleri
Su kaynaklarının giderek azalması, plancıları ve yerel yönetimleri suyun etkin
kullanımı yönünde yeni çözüm arayıĢlarına yöneltmektedir (BarıĢ 2007). Bu kapsamda
küresel ısınmanın neden olduğu iklim değiĢikliğinin, peyzaj tasarımını da doğrudan ya da
dolaylı olarak etkilemesi beklenmektedir. Peyzaj tasarım sektöründe beklenen olası
değiĢimler, peyzaj tasarımında bitkisel materyaller bakımından politika, tasarım, üretim ve
uygulamada yeni arayıĢları gündeme getirmektedir.
Özellikle kullanılabilir su kaynaklarında öngörülen azalma, dünyada ve ülkemizdeki
pekçok peyzaj tasarımcısını "su"ya bağımlılığı daha az olan yeĢil alan tesisine yöneltmiĢtir.
Welsh ve ark. 2001’e göre Teksas su kaynaklarının % 25’i su peyzajı (water landscape) ve
bahçeler için kullanılmaktadır. Peyzajın devamlılığının sağlanması için gerekli olan bu
miktar, yaz aylarında % 60' lara kadar çıkmaktadır (Welsh ve ark. 2001). Florida için su
kaynaklarının korunması, kapsamlı bir su yönetim programının parçası olmuĢtur. Bu
kapsamda su korunmasının en önemli araçlarından biri, peyzaj da su kullanımını azaltıcı
tasarımlar ya da değiĢimlerin yapılması olarak belirlenmiĢtir (Knox 1991). Kullanılabilir su
sıkıntısının ciddi boyutlarda yaĢandığı Kıbrıs’ta ise, klasik peyzaj tasarım alanları atıl bir
görünüm sergilemektedir (Georgiou 2002).
Türkiye; küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları,
kuraklık ve çölleĢme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi öngörülen olumsuz
yönlerinden etkilenecektir ve küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu
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ülkeler arasındadır (TürkeĢ ve ark. 2000). Söz konusu bu duruma rağmen ülkemizde yeĢil
alanlarımız, büyük ölçüde su kullanımını gerektiren ‘klasik peyzaj düzenleme’ yaklaĢımıyla
oluĢturulmuĢtur. Çim alanlar ve çiçek parterleri gibi yaĢamını sürdürebilmesi için hergün
sulamaya gereksinim duyan bitkilerin kullanıldığı alanların nerede ise tamamı yeterince
sulama yapılmadığı için elden çıkmıĢtır (BarıĢ ve Kurum 2007). Estetik ve iĢlevsel
avantajları olmasına karĢın çim alanların yapım, bakım ve onarım masraflarının yüksek
olması nedeniyle, özellikle Ġç Anadolu Bölgesi gibi step iklim koĢullarının etkilediği
ortamlarda tesisi ve sürekliliği çeĢitli sorunlar yaratmakta, baĢarı yüzdesini azaltmaktadır
(Öztan ve Arslan 1992).

ġekil 2. Sukkulent bitkiler ile yapılmıĢ genel bir bitkisel tasarım
Figure 2.General plant design with succulent plants
Peyzaj tasarımında kullanılan bir çok bitkinin estetik güzelliğini sergilemesi için bol
miktarda su, gübre ve böcek ilacı kullanmak gerekmektedir (Reid ve Oki 2008).Kentsel
peyzaj alanlarının sürdürülmesi için gerekli olan yüksek su tüketim miktarları bitkisel
tasarımda yeni arayıĢları da beraberinde getirmiĢtir.Özellikle; park ve bahçeler gibi dıĢ
mekan kullanımlarında su tüketiminin büyük boyutlara ulaĢması, peyzaj düzenlemelerinde
suyun olabildiğince az kullanıldığı bir tasarım anlayıĢının geliĢimine neden olmuĢtur (BarıĢ
2007).
Bitkisel tasarımdaki bu arayıĢlardan biri Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape
landscaping) yaklaĢımıdır. Bu konsept, su kaynaklarının muhafaza edilmesi ve çevrenin
korunmasıyla ilgilidir. Kurakçıl peyzaj; kaktüs ve kaya bahçelerine olan ihtiyaç değildir.
Çok renkli ve gösteriĢli çiçeklere sahip bitkilerin olduğu bir tasarım anlayıĢıdır (Welsh ve
ark. 2001). Kserofit veya kurakçıl bitkiler deyince genel olarak kıt su koĢulları altında bile
yaĢamlarını sürdürebilen, kurak ve yarı kurak bölgeler de geniĢ yayılıĢ gösteren bitkiler
anlaĢılır (Çepel 1995). Sukkulent yer örtücü bitkiler step koĢullarına dayanıklılığından
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baĢka, yaprakların biçim, doku ve renk özellikleri, çiçek ve tohumların ilginçliği ile estetik
yönden de üstünlükleri vardır (Öztan ve Arslan 1992).

ġekil 3. Sukkulent bitkilerin güneĢe doğru büyüme eğilimi
Figure 3.Sukkulent plant lent to grow in the direction of greatest sun exposure
Xeriscaping yaklaĢımı çevreyi koruyan ve suyun etkin kullanan peyzaj
uygulamalarını içermektedir ve amaç su kullanımını en aza indirgemektir. Bu yönteminde
uygun bitki türünün seçimi, çimin sadece belli noktalarda kullanılması ve/veya hiç
kullanılmaması temel prensipler arasında yer almaktadır (Atik ve Karagüzel 2007).
Kurakçıl peyzaj doğadaki sürdürülebilirliği model alan bir konsepttir. Peyzaj
mimarlığı ilkelerinin çerçevesinde temellenen bu yaklaĢımda, doğal bitki türlerinin
kulanılması desteklenmektedir (Georgiou 2002). Doğal türler bulundukları coğrafi mekanın
ekolojik özelliklerine bütünüyle uyum sağlamaktadır. Doğal türler yaĢamsal faaliyetlerinin
devamı için gerekli olan suyu yağmurlardan temin etmektedir.
Ülkemiz açısından Doğu Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerimizde klasik peyzaj
tasarımı çalıĢmaları için yüksek miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadır.
Ġç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmı yarıkurak iklim alanına
girmektedir (ġekil 1) (KömüĢçü ve Erkan 2011).
Ancak iklim değiĢikliğinin etkilerinin hissedilmeye baĢlandığı ve kurak periyodun
6-7 ayı bulduğu Akdeniz, Ege, Ġç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde su
kaynaklarının etkin kullanımı zorunlu olmuĢtur. Bu kapsamda, bitki su kullanımını asgariye
indirgeyen bitkisel tasarım arayıĢları ivme kazanmıĢtır. Türkiye; iĢte bu noktada önemli bir
bitkisel materyal potansiyelini değerlendirmenin eĢiğindedir. Türkiye florası Avrupa’daki
tüm sukkulent bitkilerin neredeyse %70-80’ini içermekte ve bu türlerin bir bölümü yer
örtücü ya da parter bitkisi niteliğindedir. Sukkulent türler kompakt yapısı, etli, tüysü ya da
derimsi yaprak özelikleri ile yılın sadece yağıĢlı dönemlerindeki düĢen su miktarları ile
canlılıklarını sürdürme yeteneğine sahiptir.
MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (1): 31-42, 2011
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ġekil 4. Türkiye'de yağıĢın ortalama dağılımı (mm)
Figure 4. The average distribution of rainfall in Turkey (mm)
Su kaynaklarının tarımsal ve peyzaj amaçlı sürdürülebilir kullanımının zorunlu hale
geldiği günümüzde, sulama suyundan tasarruf sağlayıcı uygulamalara temel oluĢturan bitki
su tüketimi çalıĢmaları büyük bir öneme sahiptir (Emekli ve BaĢtuğ 2007). Peyzaj
mimarlığı uygulamalarında bakım maliyetlerinin azaltılması, sağlıklı bir bitki dokusu
sağlanması, yerel çevreye uyum, çevre kalitesinin iyileĢtirilmesi gibi nedenlerle doğal
türlerin kullanılması büyük önem taĢımaktadır. Nitekim peyzaj tasarımcılarının
ilgilendikleri konulardan biri de, doğal süreçlerin yeniden düzenlenmesidir. Binaların
dıĢındaki bölgelerin olabildiğince doğal haliyle korunması, bitki materyali seçilirken kurağa
dayanıklı süs bitkilerinin ve/veya bölgeye özgü doğal bitki türlerinin tercih edilmesi,
sulama ihtiyacı benzer türlerin bir arada kullanılması, bitkilerin su ihtiyacına göre bir
sıralama yapılması gerekir (Atik ve Karagüzel 2007).
Bitki su tüketimi üzerine yapılan araĢtırmaların bir bölümü (Wullschleger ve ark.
1998) Çizelge 1 de derlenmiĢtir.
Çizelge 1 de görüldüğü üzere su kullanım miktarı bitki türüne göre değiĢmektedir.
Daha az suya gereksinim duyan alternatif bitki türlerinin kullanımının gündeme geldiği
günümüzde, alternatif bitki arayıĢları içerisinde, ülkemizin ekolojik koĢullarına uygunluğu
ile sukkulent bitki türleri dikkat çekmektedir. Sukkulentler, su yetersizliği ve yüksek
sıcaklık gibi ekstrem çevre koĢullarına habitüsleri ve yaĢam biçimleriyle uyum sağlayan
bitkilerdir. Bu özelliklerinin yanı sıra çiçek ve tohumların ilginçliği, yapraklarının biçim,
doku ve renk özellikleri, bu bitkileri estetik açıdan da ilginç bir hale getirmektedir. 0'dan
3200 metrelere kadar olan farklı yüksekliklerde yetiĢme kabiliyetine sahip sukkulent bitki
türlerinin ülkemizde geniĢ bir dağılım alanı bulunmaktadır (Karahan ve Angın 2008).
Bitkisel tasarım çalıĢmalarında kullanılabilecek Sedum cinsine ait farklı tür ve varyetelerin
yayılıĢ alanı ġekil 2 de görülmektedir (Tübives 2010).
Bu türler ekolojik olarak; iyi drene edilmiĢ, tam güneĢli veya hafif gölgeli alanlarda
çok iyi geliĢme gösterir. Kuraklığa çok dayanıklıdır. Besin maddesi yönünden fakir olan
topraklarda da iyi geliĢme gösterir (Anonim 2008).
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Çizelge 1. Bazı bitki türleriningünlük maksimum su tüketim miktarları (Wullschleger ve
ark. 1998)
Table 1. Maximum daily rates of whole-plant water use (Wullschleger et al. 1998)
Su
Yükseklik
Çap
Tür
*Metot
Kullanımı
Height Diameter
Kaynak
Species
Method
Water use
(m)
(cm)
Reference
-1
(kg gün )
Abies amabilis
Martin et al. 1997
TM
18
40
98
Acacia dealbata
Betula alba

TM

-

25

59

TM

-

-

70

TM

-

-

42

VC

-

-

29

VC

-

-

30

VC

-

-

17

Eucalyptus fastigata
Eucalyptus globulus

L/P

3

-

154

VC

-

-

37

Eucalypus grandis

L/P
R/SI
TM

56
23
34

41
18
30

174
94
141

VC

-

-

23

VC

-

-

20

TM

-

-

125

VC

-

-

20

VC

-

-

28

TM
TM

58

37
89

151
285

VC

-

-

19

VC

-

-

23

VC

-

-

28

VC

-

-

27

VC

-

-

150

TM
TM

35
30

54
54

137
164

Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus cladocalyx
Eucalyptus kondininensis

Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus loxophleba

Eucalyptus occidentalis
Eucalyptus platypus
Eucalyptus regnans
Eucalyptus robusta
Eucalyptus saligna
Eucalyptus sargentii
Eucalyptus wandoo

Fagus sylvatica
Ficus insipida
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Vertessy et al. 1995
Eermak and Kueera
1993
Kueera et al. 1977
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Edwards 1986
Greenwood and
Beresford 1979
Olbrich 1991
Dye et al. 1992
Dye 1996
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Barrett et al. 1996
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Vertessy et al. 1995
Vertessy et al. 1997
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood and
Beresford 1979
Greenwood et al.
1982
Eermak et al. 1993
Goldstein et al.
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Tür
Species

Grevillea robusta
Hirtella glandulosa
Larix gmelinii
Larix sp.
Picea abies

Pinus caribaea
Pinus contorta
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus radiata

Pinus sylvestris

Pinus taeda
Populus X eummericana
Populus trichocarpa X P.
deltoides
Protium sp.
Pseudotsuga menziesii

Quercus petraea
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Yükseklik
Çap
Height Diameter
(m)
(cm)

Su
Kullanımı
Water use
(kg gün-1)

TM
TM
TM
TM
TM

—
31
20
20
25

—
32
25
—

12
62
67
74
63

TM

11

10

10

TM

15

19

49

TM
TM
TM

—
25
17

—
36
15

23
175
66

R/SI

7

13

100

R/SI
L/P

20
-

25
20-26

25
44

TM

9

-

49

TM
TM

20
26

34
35

161
125

VC

16

22

179

L/P

6

_

150

TM

25

42

349

L/P

-

-

13

R/SI

15

-

29

R/SI

5

8

40

L/P

5

-

109

TM

15

15

51

TM

4

-

108

R/SI

-

-

41

L/P

28

38

64

R/SI
TM
TM
TM

76
18
15

134
20
9

530
22
12
10

Kaynak
Reference
1998
Lott et al. 1996
Granier et al. 1996a
Arneth et al. 1996
Schulze et al. 1985
Schulze et al. 1985
Granier and
Claustres 1989
Cienciala et al.
1992
Eermak et al. 1995
Herzog et al. 1995
Ksstner et al. 1998
Sansigolo and
Ferraz 1982
Owston et al. 1972
Knight et al. 1981
Schiller and Cohen
1995
Granier et al. 1990
Loustau et al. 1996
Greenwood et al.
1981
Edwards 1986
Teskey and Sheriff
1996
Roberts 1977
Waring and Roberts
1979
Luvall and Murphy
1982
Edwards 1986
Hinckley et al. 1994
Ansley et al. 1994
Jordan and Kline
1977
Fritschen et al.
1973
Kline et al. 1976
Granier 1987
Breda et al. 1993a
Breda et al. 19936
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Su
Kullanımı
Kaynak
Water use
Reference
-1
(kg gün )
TM
10
11
Breda et al. 1995
Quercus robur
TM
10
Breda et al. 1993a
TM
33
400
Eermak et al. 1982
Quercus sessilis
TM
129
Kueera et al. 1977
Salixfragilis
TM
103
Eermak et al. 1984
Salix matsudana
L/P
5
_
106
Edwards 1986
*Bitki su tüketiminin araĢtırıldığı çalıĢmalarda lizimetre veya büyük ağaç fotometresi
(L/P), havalandırma odası (VC), radyoaktif veya değiĢmeyen izotop (R/SI), ve ısı dengesi
ya da sıcaklık dağılım (TM). yöntemleri kullanılmıĢtır.
*Whole-plant water use as reported by studies using weighing lysimeters or large-tree
potometers (L/P), ventilated chambers (VC), radioactive or stable isotopes (R/SI), and
thermal balance or heat dissipation methods (TM).
Tür
Species

*Metot
Method

Yükseklik
Çap
Height Diameter
(m)
(cm)

Sonuç ve Öneriler
Sukkulent bitkiler ülkemizde yüksek rakımlı dağlık alanlardan kıyı bölgelerimize
kadar geniĢ bir yayılım alanı göstermektedir. Bitki materyalinin coğrafi dağılıĢı bir çok
yöremizdeki yapılacak bitkisel peyzaj uygulama projeleri için sukkulent bitkiler önemli bir
kaynak niteliği taĢımaktadır.
Kurak bölgelerde su kaynaklarının korunması ve suyun tasarruflu kullanımı peyzaj
mimarlığı uygulamalarında öncelikli hale gelmiĢtir (Atik ve Karagüzel 2007). Anadolu
Bölgesi ekolojik koĢullarında sukkulent karakterli bitkilerin, güneĢli, toprak derinliği pek
fazla olmayan kuru kentsel ve kırsal peyzaj tasarımı çalıĢmalarında, çim ve diğer kültür
bitkilerine göre uygulama ve bakım giderlerinin son derece düĢükdür. Bu tür bitkilerin
kolaylıkla üretilebilmesi, su tüketiminin az olması ülkemizin farklı iklim bölgelerindeki
bitkisel tasarım çalıĢmaları için önemli bir potansiyeledir (Cengiz 2001).
Doğal olarak ülkemizde yetiĢen sukkulent türlerin peyzaj tasarımı çalıĢmalarında
kullanılması, bu türlerin farklı renk, doku, form ve ölçü özellikleri ile bitkisel tasarım
estetik ve fonksiyonel yönünü artıracaktır.
Ülkemizde bitkisel tasarım çalıĢmalarında kullanılan bir çok bitki türü bugün bile
yurt dıĢından ithal edilmektedir. Farklı orjinli bitkilerin ülkemiz koĢullarına uyum
sağlaması ve ekonomik değerlerinin yüksek olması bitkisel tasarımın maliyetlerini
yükseltmektedir. Bu maliyetler bakım ve sulama giderleri ile yıllar içinde artmaktadır.
Bakım ve su giderlerinin minimum düzeyde olması bitkisel tasarımın sürdürülebilir
olmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak, ülkemizde bu türlerin bitkisel tasarımda
kullanımı ve üretimi yoğun olarak yapılmamaktadır. Bu kapsamda özellikle üniversitelerin
Peyzaj Mimarlığı Bölümleri'nde doğal türlerin peyzaj tasarımında kullanımına yönelik
yaklaĢımların irdelenmesi gerekmektedir.
Yoğun bakım giderlerinin olduğu geniĢ çim alanların kullanıldığı tasarım projeleri
ekonomik olmadığı gibi, değiĢen çevre koĢulları (baĢta iklim parametrelerinin değiĢimi) ile
birlikte bitkisel tasarımda yeni yaklaĢımları zorunlu kılmıĢtır. Ülkemizde doğal yayılıĢ
gösteren sukkulent bitkilerin peyzaj tasarımında kullanımı kırsal çevre ile kentsel mekanlar
arasında organik bir bağ kurulmasına da olanak sağlayacaktır.
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ġekil 5. Yerörtücü olarak önerilebilecek bazı sukkulent bitki türleri (Orjinal)
Figure 5. Some of the succulent plant species is that can be recommended groundcovers
(Original)
Summary
The Effects of Global Climate Change on Landscape Design: Tend to Succulent Plant
Species
Global warming is caused by climate change that is expected to affect directly or
indirectly landscape design. Possible change of landscape design sector brings to the
agenda plant material, design, production and application in the landscape design.
Today`s classical landscape design is used very often grass areas and flower parterre
which increases water comsumption. In terms of our country all the regions except Eastern
Black Sea regions are needed high amaounts of water for the classical landscape design.
However Mediterranean, Aegean, Central Anatolia, Eastern and Sothern Anatolia regions,
the effects of climate change are began to be feeling and have 6-7 month dry period, have
became mandotary the efficient use of water resources. In this context, minimizing of plantwater use has gained momentum in the quest of plant design. At this point, Turkey is an
important treshold to assess the potential of plant material.
Turkey`s flora includes almost %70–80 succulent plant in overall Europe and part of
this species is groundcover or parterre plants. Succulent species with compact structure,
fleshy, peculiarities of plumose or skinny leaves is capable of maintaining alive with only
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amount of rainfall period water. Especially, Sedum and Sempervivum variety with 60
species in the Crassulaceae family is waiting for evaluation. In this study, some of natural
succulent plants have wide spread areas from sea level up to high mountains in our country,
that has evaluated and classified with regard to ecological characteristic, spreads and
morphological characteristics.
Keywords: Landscape Design, design with plants, succulent plants
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Karmayeme Farklı Oranlarda Eklenen Keçiboynuzu Tozunun
(Ceratonia siliqua L.) Etlik Piliçlerin Performansına Etkisi
Hakan YILDIRIM*, Şerafettin KAYA
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antakya
*hakanmkuagri@gmail.com
Özet
Bu çalışmada, karma yemlere farklı oranlarda (% 0, 5, 10, 20) eklenen öğütülmüş
keçiboynuzunun (ÖK) etlik piliçlerin performanslarına etkisi araştırılmıştır. Denemede
Ross-508 genotipine ait 96 civciv kullanılmış ve deneme 4 hafta sürdürülmüştür. Besleme
grupları arasında yem tüketimi (YT), canlı ağırlık kazancı (CAK), yemden yaralanma oranı
(YYO), besi sonu canlı ağırlık (BSCA) ve karkas ağırlığına (KA) ilişkin farklılık
araştırılmıştır. Günlük civcivler 14 gün yerde yetiştirilmiş, 15-42. günler arasında ise
bireysel kafeslerde barındırılmışlardır. Civcivler rastgele 6 tekerrürlü 4 deneme grubuna
ayrılmıştır. Her tekerrürde 4 civciv bulundurulmuştur. Piliçler 15-42. günler arasında
büyütme ve bitiş (% 22-3100 ve % 21 Hamprotein-3200 kcal/kg ME) yemi ile ad libitum
olarak beslenmişlerdir. Hayvan başına ortalama YT 21 ve 28. günlerde gruplar arasında
istatistiki olarak önemli tespit edilirken (P<0.01), 35 ve 42. günlerde ise farklılık
bulunmamıştır (P>0.05). CAK bakımından 21. gün dışında diğer haftalar itibariyle gruplar
arasında farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05). YYO, 21 (P<0.01) ve 42. (P<0.05)
günlerde önemli saptanırken, 28 ve 35. günlerde önemsiz olmuştur (P>0.05). Deneme
sonunda karma yem gruplarında (% 0, 5, 10 ve 20), sırasıyla, CA’lar; 2047.0043.89,
1833.6840.74, 1877.0546.42 ve 1825.6552.44 g bulunmuş (P<0.01); karkas ağırlıkları
ise 1586.2539.65, 1402.3533.11, 1432.0035.33, 1483.3341.19 g olarak tespit
edilmiştir (P<0.01).
Anahtar Kelimeler: Keçiboynuzu, Yem Tüketimi, Broiler Performans
Giriş
Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde enerji kaynağı olarak dikkat çeken alternatif
yem kaynaklarından biri de keçiboynuzudur (Ceratonia siliqua L.). Akdeniz Bölgesi’nde
ve Akdeniz İklimi’nin hakim olduğu coğrafyada yetişen bu ağacın meyveleri, taşıdığı besin
maddelerinin zenginliğinden dolayı çiftlik hayvanlarına (sığır, keçi, koyun, at vb.) enerji
kaynağı olarak verilmektedir (Kılıç 1992; Dubbeldam ve Rohstoffe 2000).
Çürek ve ark. (2003), çekirdeği çıkarılmış keçiboynuzunun posasında %34.43 kuru
madde üzerinden hamprotein (HP), hamselüloz (HS), hamyağ (HY) ve hamkül (HK)
oranlarını sırasıyla %7.2, %9.24, %0.66 ve %3.05 olarak hesaplamışlardır.
Kümes hayvanlarının karma yemlerinde geleneksel olarak kullanımı yaygın
olmayan keçiboynuzunun, kanatlılarda performans üzerinde etkisini belirleyen sınırlı sayıda
makale olmakla birlikte, kazların karma yemlerinde yüksek oranda kullanılmasının (300 g
keçiboynuzu kg-1) onların vücut gelişimi, büyüme performansı ve YYO’nda olumsuz
sonuçlara neden olduğu belirtilmektedir (Sahle ve ark. 1991). Yine aynı araştırıcıların
bildirdiğine göre, karma yemlerde keçiboynuzu miktarının arttırılması ile birlikte
proteinlerin sindiriminde doğrusal bir azalma saptanmıştır.

H. YILDIRIM, Ş. KAYA
Vücut gelişimindeki yetersizliğin özellikle keçiboynuzunun çekirdeklerinde bulunan
tanenden kaynaklandığı bilinmektedir. Tanen, dolaylı etkisiyle etlik piliçlerde yemden
yararlanmayı olumsuz yönde etkileyen bir maddedir. Yüksek tanen oranı (%1 ve üzeri);
bağırsaklardaki epitel zarların dış yüzeyine etki ederek besin maddelerinin emiliminde
azalmaya neden olmaktadır. Bununla birlikte, demir, kalsiyum ve amino asit emilimi
azalacağından hayvanlarda zayıflık ve yetersiz gelişim gözlenmektedir (Barry ve Duncan
1984; Kumar ve Singh 1984; Kratzer ve ark. 1975). Keçiboynuzunun enerji ve protein
değerlerinin belirlenmesi yönünde yapılan araştırmalarda, karmayemlerde oranın
arttırılması sonucu etlik piliçlerde ve kazlarda YT’nin artmasına karşın, CA ve YYO
gerilemenin meydana geldiği rapor edilmektedir (Bornstein ve ark. 1965; Sahle ve ark.
1991).
Bununla birlikte, ülkemizde Akdeniz İklimi’nin hakim olduğu güney bölgelerinde
doğada bolca bulunan, en az masrafla elde edilen ve taşıdığı besin maddeleri bakımından
gerek insan, gerekse hayvan beslenmesinde potansiyel avantajları olan keçiboynuzunun
kullanım olanaklarının daha çok araştırılması gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak,
mevcut çalışmada, ticari karma yemlere % 0, 5, 10, 20 oranlarında eklenen öğütülmüş
keçiboynuzunun (ÖK) etlik piliçlerin verim performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmanın hayvan materyalini Ross-508 genotipine ait etlik civcivler
oluşturmuştur. Hatay il sınırları içinde bulunan özel bir tavukçuluk işletmesinden günlük
yaşta Newcastle aşısı yapılmış olarak erkek-dişi karışık elde edilen hayvanlar, çalışmanın
yürütüleceği Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Çiftliği’nde bulunan kümese getirilmiştir. Hayvanlara ilk gün yerde 1 saat karanlık 23 saat
aydınlık uygulandıktan sonra, deneme sonuna kadar gün boyu aydınlatma sağlanmıştır.
Bununla birlikte ilk 14 gün kümes içi sıcaklık derecesinin 32 oC’de tutulması için LPG’li
radyanla ısıtma sağlanmıştır. Daha sonra her hafta için sıcaklık 3 oC düşürülmüş ve kümes
içi, % 60-70 nisbi nemde deneme sonuna kadar 24oC çevre sıcaklığında sabit tutulmuştur.
Ross-508 genotipli 96 etlik piliç ilk 2 hafta yerde toplu olarak barındırıldıktan sonra
dört gruba ayrılmıştır. Her grupta 6 tekerrür ve toplam 24 hayvan bulundurulmuş ve
kafeslere tesadüfi olarak yerleştirilmiştir. Onbeşinci günden itibaren hayvanlar, öğütülmüş
keçiboynuzunun % 0, 5 10 ve 20 oranında karıştırıldığı, büyütme ve bitiş ticari karma
yemleri ile (%22-3100 ve %21 HP 3200 kcal/kgME) 42. güne kadar beslenmişlerdir.
Araştırmada hayvanların elde tutulduğu süre; ilk iki hafta büyütme olmak üzere toplam 6
haftadır. Aktif deneme süresi ise son 4 haftayı kapsamaktadır.
Denemede kullanılan yemlerin laboratuvarda yapılan analizi sonucunda tespit
edilen besin madde içerikleri ve keçiboynuzunun içerdiği besin madde miktarları Çizelge 1
ve Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Karma yemlere ait besin maddelerinden HP, HK ve HY oranları Weende Analiz
Yöntemine göre, HS analizleri ise Lepper Ham Selüloz Tayin Yöntemine göre Mustafa
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Araştırma ve Uygulama
Laboratuvarı’nda yapılmıştır (Anonim 1974).
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Çizelge 1. Denemede kullanılan karma yemlerin hesaplanmış besin madde içerikleri
Table 1. Nutrition composition of concentrate (calculated)
Etlik piliç yemi (15-42
Besin maddesi (%)
Etlik civciv yemi (1-14 gün)
gün)
Nutrient (%)
Starter
Grower
Kuru madde
90.11
89.89.
Dry matter
Hamprotein
22.48
20.40
Crude protein
Hamselüloz
3.73
4.10
Crude fiber
Hamkül
6.95
6.27
Ash
Hamyağ
9.76
8.89
Ether extract
Çizelge 2. Keçiboynuzunun besin madde içeriği
Table 2. Nutrient composition of carob pods (Ceratonia siliqua L.)
Besin Maddeleri
Oran (%)
Nutrient
Ratio (%)
Ham Protein
4
Crude Protein
Ham yağ
8
Ether extract
Ham selüloz
5
Crude fiber
Toplam şeker
40
Total sugar
Ca
0,3
Na
0,1
P
0,05
ME
3400 (kcal/kg)
Tanen
3.5-4.5
Tannin
(Dubbeldam ve Rohstoffe 2000)

Gerçekleştirilen bu araştırmada hayvanların her hafta aynı gün ve saatte YT ve
CA’ları belirlenerek, bu verilerin yardımıyla haftalık CAK ile YYO’ları hesaplanmıştır.
Hayvanların 42 günlük yaşta son tartımları alındıktan sonra kesimleri yapılmıştır.
Karkasların bir gün boyunca +4 oC de soğuk hava deposunda bekletilmeleri sağlanarak
karkas ağırlıkları (KA) tespit edilmiştir.
Deneme planı, tesadüf parselleri deneme dizaynına göre oluşturulmuş ve elde edilen
verilerin varyans analizi Spss 10.00 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır .
İstatistiki açıdan önemli elde edilen parametrelere ilişkin gruplar arası farlılıkların
belirlenebilmesi amacıyla Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. (Bek ve Efe
1988 ; Özdamar 1999; SPSS 1999).
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Bulgular ve Tartışma
YT’ne ilişkin değerler Çizelge 3’de gösterilmiştir. Denemenin ilk iki haftasında,
besleme grupları arasında YT farklılıkları yapılan istatistik analiz sonucunda önemli
bulunmuş (P<0.01), fakat son iki hafta itibariyle önemli bir fark tespit edilmemiştir
(P>0.05).
Genel olarak bakıldığında, denemenin 21 ve 28 . günlerinde yapılan ölçümlerde YT
miktarının, karma yemlerde ÖK artışıyla ters orantılı olarak azaldığı belirlenmiştir. Bu
durum, etlik piliçlerin erken yaşlarda daha fazla proteine ihtiyaç duymaları ve dolayısıyla
ÖK’nun karma yemin ham selüloz miktarını artırması sonucu hayvanların daha az selüloz
içeren karma yeme yönelmeleriyle açıklanabilir.
Araştırmanın 35. ve 42. günlerde ise gruplar arasında YT’ne dair önemli farklılıklar
bulunmamasına rağmen ÖK yüzdesinin artması ile YT miktarında artış tespit edilmiştir.
Bu artış, en fazla %20 oranında ÖK eklenen grupta 35 ve 42. günlerde sırasıyla
1959.6635.20 g ve 2949.8345.12 g olarak saptanmıştır.
Hayvanların ilerleyen yaşlarındaki YT artışlarında, karma yem içindeki ÖK’nun
aromatik etkisinin neden olabileceği düşünülmektedir.
Karmayemlerdeki hamselüloz artışı, hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla daha fazla yem tüketme eğiliminde olmalarının da bir nedenidir
denebilir.
Çizelge 3. Öğütülmüş Keçiboynuzunun Yem Tüketimi Üzerine Etkisi
Table 3. Effects of carob pods on feed intake
Günler
Öğütülmüş Keçiboynuzu Oranları (%)
Days
Carob pods ratio (%)
0
5
10
20

P

15-21

508.668.51b

488.1620.59b

482.5016.52b

368.5028.70a 0.000

**

15-28

1289.3218.00b

1230.4930.51b

1255.1635.26b

1122.5239.17a 0.015

**

15-35

1952.3344.52

1939.5055.20

1895.0059.83

1959.6635.20

0.919 NS

15-42

2843.1638.30

2694.5086.19

2695.8365.56

2949.8345.12

0.468 NS

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistik bakımdan birbirinden farklıdır / a,b the difference with
the same row is statistically significant
** P<0.01, NS= Non significant/Önemli değil

Çizelge 4’de CAK’a ilişkin değerler verilmiştir. Her hafta aynı gün yapılan ölçümlerle
yemleme gruplarında ortalama CAK’nın düştüğü saptanmıştır.
İlk hafta, 21. günde gruplar arasında görülen farklılık istatistiki olarak önemsiz
bulunurken (P>0.05), en düşük performansı 326.0010.22 g ile % 20 ÖK içeren karma yem
grubu göstermiştir. Gruplar arasında her ne kadar istatistiki bakımdan önemli bir farklılık
olmasa da bu sonuç, ÖK miktarının karma yem içindeki oranının artışıyla etlik piliçlerde
CAK’da açıkça bir gerilemeye neden olduğunu göstermektedir.
Denemenin 28, 35 ve 42. günlerinde elde edilen verilerin istatistiki analizi sonucunda
gruplar arasındaki farkın önemli olduğu hesaplanmıştır (P>0.05). Söz konusu günlerde en
yüksek değerler kontrol grubu hayvanlarından elde edilmiştir.
Bununla birlikte 35 ve 42. günlerde %20 ÖK ekli karma yemlerle beslenen grupların
CAK bakımından rakamsal olarak yüksek değer göstermeleri, YT miktarındaki artışla izah
edilebilir.
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Çizelge 4. Öğütülmüş Keçiboynuzunun Canlı Ağırlık Kazancı Üzerine Etkisi
Table 4. The Effects of carob pods on liveweight gain
Günler
Öğütülmüş Keçiboynuzu Oranları (%)
Days
Carob pods ratio (%)
0
5
10
20

P
0.258 NS

15-21

355.339.63

347.3312.29

335.5010.50

326.0010.22

15-28

814.0026.17c

722.8338.01ab

764.9118.47bc

682.5016.40a

0.013

*

982.6616.77a

996.5031.83a

0.055

*

1409.3387.86ab 0.050

*

15-35

1092.5034.96b 1020.6626.01ab

15-42

1516.0058.02b

1352.5039.86a

1324.1655.10a

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistik bakımdan birbirinden farklıdır / a,b the difference with
the same row is statistically significant
* P<0.05, NS= Non significant/Önemli değil

Etlik piliçlerin hayvan başına ortalama YYO değerleri Çizelge 5’de sunulmuştur.
Çizelgede görüldüğü gibi 21 ve 42. günlerde elde edilen verilerin istatistiki analizi
sonucunda gruplar arasındaki farklılıklar önemli bulunurken, 28 ve 35. günlerde ise yem
grupları arasında bu farklılıkların istatistiki bakımdan önemsiz olduğu belirlenmiştir
(P>0.05).
YYO bakımından, gruplar arasındaki farkın 28 ve 35. günlerde, önemsiz
belirlenmesine karşın, rakamsal olarak en yüksek değerler karmayemde ÖK yüzdesinin
arttırıldığı gruplarda görülmüştür.
Genel olarak, YYO’nın rakamsal olarak yüksek çıkması; karmayemlerdeki ÖK
yüzdelerinin artışına bağlı olarak YT’nin artması ve CAK’nın nispeten azalmasıyla
açıklanabilir. Bu tespite uygun olarak, %20 ÖK ekli yem tüketen grubun 35 ve 42. günlerde
YYO’nın yüksek tespit edilmesinin nedeni, yüksek YT ne karşın düşük CAK nedeniyledir.
Karma yemde ÖK’nun artışına paralel olarak YT’nin arttığı yem gruplarında
YYO’nın düşük bulunmasının temel nedeni; keçiboynuzunun daha çok çekirdeklerinde
bulunan tanen etkisidir.
Etlik piliçler, karma yemlerde bulunan tanenden dolayı besin maddelerinden
özellikle protein ve mineral maddelerden daha az yararlanmaktadır (Barry ve Duncan 1984;
Kumar ve Singh 1984; Kratzer ve ark. 1975).
Çizelge 5. Öğütülmüş Keçiboynuzunun Yemden Yararlanma Oranı Üzerine Etkisi
Table 5. The Effects of carob pods on feed conversion ratio
Günler
Öğütülmüş Keçiboynuzu Oranları (%)
Days
Carob pods ratio (%)
P
0
5
10
20
**

1.650.46

1.120.28a 0.006
1.640.11 0.678

1.900.52

1.920.21

1.960.14

0.319

NS

1.990.20ab

2.020.96ab

2.090.92b 0.017

15-21

1.430.75b

1.400.31b

1.450.47b

15-28

1.590.17

1.720.21

15-35

1.790.13

15-42

1.870.19a

NS

*

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistik bakımdan birbirinden farklıdır / a,b the difference with
the same row is statistically significant
* P<0.05, ** P<0.01, NS= Non significant/Önemli değil
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Çizelge 6’da görüldüğü üzere CA ve KA’ya ait ortalama değerler yemleme grupları
arasında istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur (P<0.01).
Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ÖK ekli yemleme gruplarında ÖK eklentisinin
oranı arttıkça CA’da azalma gözlenmiş ve buna paralel olarak karkas ağırlıkları da
rakamsal olarak düşmüştür.
CA ve KA bakımından en düşük değeri sırasıyla 1825.6552.44 ve 1483.3341.19
g ile yine % 20 ÖK içeren karma yem grubunda tespit edilmiştir.
Çizelge 6. Öğütülmüş Keçiboynuzunun Besi Sonu Canlı Ağırlığı ve Karkas Ağırlığı
Üzerine Etkisi
Table 6. Effects of carob pods on final body weight and carcass weight
Öğütülmüş Keçiboynuzu Oranları (%)
Karkas
Carob pods ratio (%)
Özellikleri
Carcass
0
5
10
20
P
charesteristics
CA, g
LW, g
KA, g
CW, g

2047.0043.89b 1833.6840.74a 1877.0546.42a

1825.6552.44a

1586.2539.65b 1402.3533.11a 1432.0035.33a

1483.3341.19ab

0.003 **
0.006 **

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistik bakımdan birbirinden farklıdır / a,b the difference with
the same row is statistically significant, ** P<0.01, CA/LW: Canlı ağırlık/Liveweight, KA/CW: Karkas
ağırlığı/Carcass Weight.

Yapılan bu araştırmada, kontrol grubuna en yakın değerlerin sırasıyla % 5 ve % 10
oranında ÖK eklenen karma yem gruplarında tespit edildiği görülmüştür.
Bu çalışmada keçiboynuzu tozunun etlik piliçlerin karma yemlerine eklenerek
onların verim performansına olan etkisi makro düzeyde belirlenmeye çalışılmıştır.
ÖK’nun karma yemlerde oransal olarak arttırılması özellikle YT’de artışa neden
olmuş ama YYO bakımından daha olumsuz sonuçların alındığı tespit edilmiştir. Bu sonuç,
Sahle ve ark., (1991)’nın belirttiği bulgularla benzerlik göstermektedir.
Genel olarak, keçiboynuzu tozu eklenen gruplarda CAK ve YYO bakımından elde
edilen bulguların kontrol grubundan daha farklı ve olumsuz tespit edimesi, keçiboynuzunun
özellikle çekirdeğinde bulunan tanenin protein ve mineral maddelerden gereği kadar
yararlanılmasını engellemesiyle de izah edilebilir. (Barry ve Duncan 1984; Kumar ve Singh
1984; Kratzer ve ark. 1975).
Deneme başında CAK’ın istatistiki olarak gruplar arasında önemli çıkmaması etlik
piliçlerin eşit şartlarda denemeye alındığının bir göstergesi sayılabilir.
YYO bakımından 28. günde gruplar arasında bir farklık gözlenmemekle birlikte, 35.
ve 42. günlerde belirgin bir gerilemenin olduğu tespit edilmiştir.
Her ne kadar karma yeme eklenen ÖK’nun oransal miktarının artışıyla genel
performansta iyileşme görülmemiş ise de, sözkonusu materyalin kanatlı karma yemlerinde
kullanılmaması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır.
Etlik piliçlerin YT miktarlarındaki artışta keçiboynuzunun taşıdığı aromanın olumlu
etkisinin olduğu söylenebilir. Bu özellik, hayvan davranışlarına ilişkin (Yem Seçimi
Yöntemi) gözlemlerle daha net şekilde ortaya konulabilir.
Uygulamanın ekonomik olup olmadığı konusunu da göz ardı etmeden,
keçiboynuzunun daha çok çekirdeklerinde bulunan tanenin belli sınırlarda karma yemlere
girmesine izin vererek bu ürünün taşıdığı aroma ve tadın hayvanların yem tüketiminde
avantaj sağlar konuma getirmek yararlı olacaktır.
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Summary
The Effect of Different Levels of Carob Pods (Ceratonia Siliqua L.) Supplemented Diet
on Performance of Broiler Chickens
In this study, it was purposed to determine the effect of different levels (% 0, 5, 10,
20) of grinded carob pods supplemented diet on production performance of broiler
chickens. In experiment, a total of 96 Ross-508 day-old broiler chickens were used and
investigation was carried out during the 4 weeks. The differences of feed consumption
(FC), body weight gain (BWG), feed conversion ratio (FCR), final body weight (FBW) and
carcass weight (CW) were investigated between feeding groups. Day-old broiler chickens
were reared in litter pens for 14 days and than holded battery cages between 15-42 days.
Chicks were randomly divided into 4 experimental groups with 6 replicates. İt was kept 4
chicks in each replicate. Chickens were fed with grower and finisher diet (%22-3100 and
%21 Crude Protein-3200 kcal/kg ME) as ad libitum between 15-42 days. FC was not found
significant for 35 and 42 days (P>0.05) whereas the average FC per chicken was
determined significant differences between feeding groups for 21 and 28 days (P<0.01).
Except the 21 days, it was observed significant between feeding groups in BWG (P<0.05).
In addition, FCR differences among the feeding groups was found significant for 21 and 42
days (P<0.05) while it was not determined that significant for 28 and 35 days (P>0.05).
End of the study, in feeding groups (% 0, 5, 10 ve 20), respectively, BW was found
2047.0043.89, 1833.6840.74, 1877.0546.42 and 1825.6552.44g (P<0.01) and CW was
determined 1586.2539.65, 1402.3533.11, 1432.0035.33, 1483.3341.19g (P<0.01).
Key Words: Crop, Feed Consumption, Broiler performance
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