
12

A
N

TE
P 

FI
ST

IĞ
I A

R
A

ŞT
IR

M
A

 D
ER

G
İS

İ
SA

Y
I: 

 8
 / 

Y
IL

: 2
02

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli meyve 
türü olan antepfıstığı, ilk olarak Etilerin yerleştikleri 
Güney Anadolu’da kültüre alınmıştır. Daha o çağlarda 
kral sofralarına girmiş olması, iyi kültür çeşitlerinin bu-
lunduğunu ve meyve değerinin bilindiğini göstermek-
tedir (Özbek, 1978). Antepfıstığının anavatanı, kültür 
çeşitlerinin oluşum ve gelişim merkezi ve en önemli 
gen kaynağı, Küçük Asya, Kafkasya, İran ve Türkmenis-
tan’ın yüksek kısımlarını içine alan Yakın Doğu bölge-
sidir. Birçok yabani Pistacia türlerinin doğal ve yaygın 
olarak bulunduğu Orta Asya gen merkezinde antepfıs-
tığı yetiştiriciliği günümüze kadar önemli bir gelişme 
gösterememiştir. Sulama yapılmadan taşlık kayalık 
alanlarda ve fakir topraklarda bile ekonomik anlamda 
yetiştirilebilen bu lezzetli ve besin değeri yüksek mey-
ve “altın ağacı”, “yeşil altın” ve “meyvelerin kralı ve kral-
ların meyvesi” olarak da tanınır (Ayfer, 1990). Antepfıs-
tığı, dünyada kuzey ve güney yarı kürelerinin 30-45° 
paralellerinin uygun mikro klimalarında yetişmektedir. 
Ülkemiz, kuzey yarı küresinde ve antepfıstığının gen 
merkezi üzerindedir. Özellikle, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin antepfıstığı yetiştiriciliğinde önemli bir yeri 
vardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, antepfıstığının 
gen merkezlerinden biri ve ilk kez kültüre alınan yer 
olması yanında, sahip olduğu kendine özgü ekolojik 
özellikleri nedeniyle, bu meyve türünün başarılı bir 
şekilde yetişmesine ve yayılmasına olanak sağlamıştır 
(Tekin ve ark., 2001). Yabani antepfıstığı diye adlan-
dırılan Pistacia türleri, ülkemizin her yanına dağılmış 
durumdadır. Sayı bakımından bunların içerisinde en 
fazla melengiçler (Pistacia terebinthus L.) bulunmak-
tadır. Melengiçleri buttum (Pistacia khinjuk Stock.) ve 
atlantik sakızı (Pistacia atlantica Desf ) izlemektedir. 
Buttum, daha çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun 
bazı bölgelerinde, atlantik sakızı ise Akdeniz, İç Ana-
dolu ve Ege Bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır 
(Bilgen, 1968 ve 1973; Kaşka ve Bilgen, 1988). Dünya 
antepfıstığı üretiminde, ülkemiz İran ve ABD’den sonra 
üçüncü sırada yer almaktadır. İran, ABD, Türkiye ve Su-
riye, dünya antepfıstığı üretiminin %90’ından fazlasını 
karşılamaktadır. Türkiye’de antepfıstığı yetiştiriciliği 
uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Buna rağmen üre-
tim, İran ve ABD’nin gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni, 
ülkemizdeki yetiştiriciliğin büyük oranda kuru koşullar-
da ve çoğunlukla kıraç, taşlık ve meyilli olan marjinal 
alanlarda yapılması ve bakım işlemlerinin yeterince 
yapılamamasıdır.  Türkiye’de antepfıstığı üretim alanı 
354.500 hektar ve üretim ise son 4 yılın ortalamasına 
göre 158.000 tondur (Anonim, 2018a). Buna göre ülke-
mizdeki ortalama antepfıstığı verimi 446 kg/ha’a denk 

gelmektedir. ABD’de ise 101.171 hektar alandan son 4 
yılın ortalamasına göre 258.658 ton ürün alınmaktadır 
(Anonim, 2018b). Yapılan hesaplamalara göre ABD’nin 
ortalama antepfıstığı verimi 2.557 kg/ha olup, birim 
alandan alınan verim Türkiye’nin 5 katından fazladır. 
Ülkemizde Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin taban ara-
zilerindeki antepfıstığı bahçelerinde var yılı ve yok yılı 
ortalaması olarak 800-1000 kg/ha verim elde edilen 
bahçeler vardır. Sulu koşullarda yetiştirilen bahçeler-
de bu verimler 1.600-2.000 kg/ha’a çıkabilmektedir.  
Ülkemizde birim alandan elde edilen verimin düşük 
olması, ürünün kg başına üretim maliyetini artırmakta, 
bu da uluslararası pazarlarda İran ve ABD gibi büyük 
üretici ülkelerle rekabet şansımızı azaltmaktadır. Bu-
nun için de ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliğinin sulu 
koşullarda yapılması gerekmektedir. GAP bölgesinde 
sulama imkânına kavuşan alanlardaki antepfıstığı bah-
çelerinde sulama yapılmaya başlanmış, ancak özellikle 
kontrolsüz sulama yapan üreticilerimiz, anaçtan kay-
naklanan sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde antepfıstığı çöğürleri anaç olarak 
kullanılmaktadır. Son 20 yılda ise hızlı gelişme ve ko-
lay aşılanma özellikleri nedeniyle Siirt çeşidi çöğürleri 
yaygınlaşmıştır. Ancak, düzgün gövde yapan ve kolay 
aşı tutan Siirt çeşidi çöğürleriyle kurulan bahçelerde, 
sulamayla birlikte solgunluk ve kuruma sorunları ile 
karşılaşılmaktadır. 

Ülkemizde Antepfıstığı Bahçelerinde Kullanılan 
Anaçlar

Ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliğinde yaygın ola-
rak kullanılan anaçlar içerisinde Pistacia terebinthius 
(melengiç), P. vera (antepfıstığı), P. khinjuk (buttum) ve 
P. atlantica (Atlantik sakızı) olup, bu anaçlar ülkemizin 
değişik bölgelerinde yabani formda bulunmaktadır 
(Bilgen, 1968).

Siirt Çöğürlerinde Meydana Gelen Geriye Doğru 
Kurumalar

Siirt çeşidi çöğürleri, kolay çimlenme, hızlı büyü-
me, düzgün gövde oluşturma, kolay aşılanma ve iyi 
aşı tutma gibi anaçlarda aranan birçok olumlu özelliğe 
sahiptir. Bu nedenle son yıllarda anaç olarak çok faz-
la miktarda kullanılmış ve halen kullanılmaya devam 
edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerek 
antepfıstığı bahçelerinin sulanmaya başlaması gerekse 
2018-2019 üretim sezonunda meydana gelen yüksek 
yağış (Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü veri-
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lerine göre Şanlıurfa Merkez için 859 mm yağış düş-
müştür) nedeniyle anacı antepfıstığı çöğürü olan ve 
su birikmesine maruz kalan genç ve yaşlı bahçelerde 
önemli kurumalar meydana gelmiştir. Öte yandan Siirt 
çöğürü ile tesis edilmiş bahçelerde 2017, 2018 ve 2019 
yıllarında bitkilerin aşılamadan 2 ay sonra kurumaya 
başladığı görülmüştür. Çöğürler aşılamadan sonra sü-
ren aşı sürgünü ile toprak seviyesine kadar kurumakta 
ve daha sonra toprak seviyesinden tekrar dip sürgünle-
ri oluşturmaktadır. Bu kurumalar son 3 yılda meydana 
gelen yüksek yaz sıcaklıklarından kaynaklanmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde antepfıstığı çöğürleri 
aşılanırken, aşıdan hemen sonra anaçlarda çok şiddetli 
budama yapılmaktadır. Bu durumda, şiddetli budanan 
Siirt çöğür anaçlarının yüksek sıcaklıklara dayanama-
dıkları ve dolayısıyla kurudukları sanılmaktadır. Bu 
kurumalar aşılama sırasında şiddetli bir şekilde budan-
mamış olan çöğürlerde daha az görülmektedir

Resim 1: Bir yaşında olan  Antepfıstığı Siirt çeşidindeki kuruma Resim 2: İki yaşında olan Antepfıstığı Siirt çeşidindeki kuruma
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Siirt çöğürlerinin hem sulu koşullara dayanıklı olma-

ması, hem de aşılamadan sonra geriye doğru kuruma-
sı, bunların antepfıstığı bahçelerinde artık anaç olarak 
kullanılmaması gerektiğini açık bir şekilde ortaya çıkar-
mıştır. Antepfıstığı bahçeleri için sulamaya ve toprak 
kökenli hastalıklara hassas olmayan anaçların kullanıl-
ması gerekmektedir. Ülkemize ait bazı buttumlardan 
elde edilen çöğürlerde yapılan verticillium hastalığı 
testlerinde, hastalık etmeninin bitkilere aşılanmasın-
dan 35 gün sonra hastalık belirtilerinin görülmeye 
başlandığı, 55. günde yapılan gözlemlerde alındıkları 
bitkilere göre buttum çöğürlerinde %21 ile %42 arasın-
da hastalık belirtisi görüldüğü, aynı çalışmada kontrol 
olarak kullanılan ve verticillium hastalığına dayanıklı-
lığı nedeniyle ABD’de melezleri kullanılan Pistacia in-
tegerrima çöğürlerinde  ise %48 oranında hastalık be-
lirtilerinin görüldüğü belirlenmiştir (Atlı ve ark., 2000).

Sonuç olarak, sulamaya açılan GAP bölgesinde yeni 
tesis edilecek olan antepfıstığı bahçelerinde, antepfıs-
tığı çöğürlerinin anaç olarak kullanımından vaz geçil-
mesi ve bunun yerine bölge koşullarına uyumu yüksek 
olan buttum çöğürlerinin kullanılması büyük önem arz 
etmektedir. 
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