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Kütdiken Limonlarında Çöküntü (Rumple) Görülen ve Görülmeyen Ağaçlarda
Verim ve Pomolojik Özellikler Bakımından Farklılıkların Belirlenmesi

Güçer KAFA1 Turgut YEŞİLOĞLU2

Ayhan AYDIN1 Onur UYSAL1

1Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu, Erdemli, Mersin
2Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Balcalı, Adana

Öz
Bu çalışmada Kütdiken limonu meyvelerinde görülen Çöküntü (Rumple) ile meyve verim ve
pomolojik özellikler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Mersin ilinde bulunan üç adet bahçede çöküntü
semptomu gösteren ve göstermeyen ağaçların meyvelerinin durumları, verim ve pomolojik özellikler
bakımından belirlenmiştir. Çalışmada yapılan pomolojik analizler çerçevesinde, çöküntü görülen
ağaçlarda görülmeyenlere göre, meyve kabuk kalınlığının daha ince, tohum sayısı, suda çözünebilir
kuru madde miktarı (SÇKM) ve titre edilebilir asit miktarının ise daha düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turunçgiller, Limon, Kütdiken, Rumple, Pomolojik özellikler.

Determination of Yield and Pomological Differences at Trees with and without Rumple Fruits
of Kütdiken Lemons

Abstract
In this study, the relation between yield and pomological characteristics and rind disorder (Rumple)
appeared in fruit of Kütdiken lemon were investigated. Three lemon plantations with and without
Rumple symptoms were selected in Mersin province and yield and pomological characteristics of
trees were determined. Pomological analysis showed that trees with Rumple fruits have less fruit rind
thickness, seed number, total soluble solid (TSS) and total acidity (TA).

Key Words: Citrus, Lemon, Kütdiken, Rumple, Pomological characteristics.

Sorumlu Yazar/Correspondence to: G.Kafa, gucerkafa@gmail.com Makalenin Türü: Araştırma
Geliş Tarihi: 10.06.2014 Kabul Tarihi: 27.06.2014 Category: Research

Giriş
Kütdiken çeşidi ülkemiz limon üretim ve ihracatı bakımından en önemli limon çeşididir.
Kökeninin İtalya olduğu sanılmaktadır. Türkiye’ye hangi yıllarda geldiği üzerinde herhangi bir
bilgi bulunmamasına karşın en eski limon çeşididir. Eureka grubuna bağlı Feminello alt
grubunda yer alır. Meyve kabuk rengi açık yeşil-sarı veya limon sarısıdır. Kabuk düzgün ve
parlak, meyve etine sıkı bağlıdır. Türkiye’nin depolamaya en elverişli çeşitlerinden biridir.
Meme kısmı fazla gelişmemiştir. Meyveleri elips şeklindedir. Yüksek verimlidir ve düzenli
meyve verir. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyvelerin ağaç üzerinde dağılımı düzgündür.
Meyveler depolamaya çok elverişli olması sebebiyle kasım başlarında ilk yağmurlardan sonra
hasat edilir. Ancak hasat şubat ayına kadar devam eder. Uygun koşullarda hasat edilen,
paketlenen limonlar 9 ay süreyle depolanabilir. Uçkurutan ve zamklanmaya karşı duyarlı bir
çeşittir (Tuzcu, 1990).

Çöküntü, Florida’da 1956 yılında Knorr (1958) tarafından keşfedilmiştir. Daha sonra aynı sorun
Russo ve Klotz (1963), Salerno ve ark. (1968) tarafından İtalya’da, Florida, Korsika ve
Kıbrıs’ta, Chapot ve Bahçecioğlu (1969) ve Chapot (1971) tarafından Türkiye, Kıbrıs ve
Lübnan’da ve yine Chapot (1971) tarafından Etiyopya’da da tespit edilmiştir.

Salerno (1965), Çöküntü’nün Sicilya’da çok uzun yıllardır bilindiğini ve üzerinde çalışmalar
yapıldığını bildirmektedir. Chapot ve Bahçecioğlu (1969),ülkemizde Çöküntü zararının önce
yaygın bir biçimde 1960–1961 yıllarında Antalya, Mersin, Adana ve Hatay (Arsuz) yörelerinde
görüldüğünü bildirmektedirler. Çöküntü zararının oranı yıl ve yöreye göre değişim
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göstermektedir. Knorr (1963) %10-14, Salerno (1965) %30, Knorr ve Koo (1969) %38 olarak
bildirmektedirler. Bazı bahçelerde; örneğin Florida’da %77, Türkiye’de %75 gibi ekstrem
hasarlar ortaya çıkabilmektedir (Knorr, 1963; Knorr ve Koo,1969; Chapot ve Bahçecioğlu,
1969; Chapot 1971; Klotz ve ark. 1972).

Çöküntü, farklı ülkelerde farklı isimlerle anılır. İlk tanımlandığı Florida’da Rumple (Knorr,
1958), İtalya’da “Raggrinzimento della Buccia” (Salerno, 1965), “Wrinkle-rind” (kırışık kabuk)
(Russo ve Klotz, 1963) ve Türkiye’de “Çöküntü, Benek ve Çopur” (Özbek ve ark., 1974)
olarak isimlendirilmiştir. Çöküntü, Oleocellosis’e benzer bir kabuk zararına neden olur. Yağ
keseleri normal şeklini korur fakat çevresindeki dokular normal görünümlerini kaybetmiştir
(Knorr, 1963). Çok sayıda arazi denemeleriyle Çöküntü’ye sebep olan faktörler ve meyvelerde
zararın meydana gelişi araştırılmış fakat güvenilir bir sonuç elde edilememiştir. İlk bilimsel
çalışmalar Florida’da, 1958 yılında, genetik yapı ile ilişkisi üzerine yapılmıştır (Knorr,1958,
1963; Knorr ve Koo, 1969). Mantarlar, bakteriler, yaprak bitleri, kurtlar ve böcek ilaçlarının
Çöküntü ile ilişkisi araştırılmış ve olumsuz sonuç alınmıştır (Knorr, 1963; Salerno ve ark.,
1968; Knoor ve Koo, 1969). Virüs hastalığı veya turunçgil taşlaşma hastalığı ile ilişkisi
bulunabileceği varsayılarak araştırılmış ve olumsuz sonuçlar elde edilmiştir (Knorr, 1963;
Chapot ve Bahçecioğlu, 1969; Knorr ve Koo, 1969; Chapot, 1971). Çöküntü’nün su düzeni
dengesi ve sulama ilişkisi üzerine çalışmalar önceleri umut verici görülmüş fakat sonra
tatminkar bir bulgu elde edilememiştir (Russo ve Klotz, 1963; Salerno, 1968, 1965; Scaramuzzi,
1965; Knorr, 1965, 1966, 1967; Salerno ve Continella, 1967; Salerno ve ark., 1968; Knorr ve
Koo, 1969). Knorr (1965), Knorr ve Koo (1969), Çöküntü’nün fizyolojik bir hastalık olduğu
düşüncesiyle kabuk çatlamasını, yarılmalarını önlemek ve meyvelerin ağaç üzerinde muhafazası
için GA3 ve antitranspirant uygulamaları yapmışlar ancak sonuçlar bekledikleri gibi olmamıştır.
Mekanik etkiler de araştırılmış ve güvenilir sonuçlar elde edilememiştir (Knorr ve ark., 1963;
Knorr ve Oberbacher, 1964; Knorr ve Koo, 1969).

Knorr ve Koo (1969), Çöküntü belirtilerinin çoğunlukla küçük meyvelere kıyasla büyük
meyvelerde daha çok olduğunu ve tacın güneş alan güney, güneybatı ve batı kısımlarında yine
daha çok görüldüğünü belirtmektedirler (Salerno, 1965; Knorr ve Oberbacher, 1964;
Oberbacher ve Knorr, 1965). Salerno (1968), Scaramuzzi (1965), Çöküntü’nün daha çok
ilkbahar çiçeklerinden oluşan meyveleri etkilediğini bildirmektedir. Knorr ve Koo (1969),
Çöküntü’nün önce belli belirsiz bir şekilde yaz sonunda, kabuk üzerinde sarımsı benekler
halinde görüldüğünü, bu beneklerin her birinin 4 veya 5 yağ kesesi ile kaplı olduğu, yağ
keselerinin önce yeşilimsi kahverengi, sonra sırasıyla sarımsı kahverengi, koyu kırmızımsı
kahverengi ve kahverengimsi siyah olduğunu ve sonuçta çöktüğünü belirtmektedir.

Meyve ve yaprak analiz sonuçları, zarar görülen ağaçların yaprak ve meyveleriyle sağlıklı
ağaçların yaprak ve meyveleri arasında hiçbir farklılık göstermemiştir (Salerno ve Continella,
1967; Salerno ve ark., 1968; Knorr ve Koo, 1969). Her ne kadar daha önceki çalışmalarda besin
elementleri bakımından önemli bir sonuç bulunamamış olsa da Özbek ve ark. (1977),
Türkiye’de limonlarda yaptıkları denemelerde mikro besinlerle Çöküntü arasında bir ilişki
olduğunu, mangan ve çinko noksanlığının Çöküntü’nün gelişmesinden sorumlu olabileceğini
bildirmişlerdir. Yaprak gübresi olarak 3 kg mangan sülfat ile 5 kg çinko sülfat (1000 litre suya)
dozlarında yapılan uygulamanın, Çöküntü belirtilerinin şiddetini azaltıcı etki gösterdiğini öne
sürerek bu konunun aydınlanması için daha ayrıntılı bir çalışma yapılmasını önermektedirler.
Russo ve Klotz (1963), Salerno (1968), toprak ve iklim şartlarının Çöküntü’ye sebep
olabileceğini belirtmektedir. Scaramuzzi (1965), Salerno (1965), Salerno ve Continella (1967),
Salerno ve ark. (1968) ve Klotz (1973), değişken makro bitki besin elementlerinin
dengesizliğinin Çöküntü’nün ortaya çıkmasından sorumlu olabileceğini öne sürmüşlerdir. Aşırı
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azot gübrelemesi yapılan ağaçlar, orta veya düşük dozda azot uygulanan ağaçlara göre daha
fazla Çöküntü zararı göstermektedir. Yapraklarında düşük miktarda potasyum içeren ağaçlar
daha yüksek oranda Çöküntü belirtileri göstermektedirler (Klotz ve ark., 1972).

Şekil 1. Kütdiken limon çeşidi meyvelerinde gelişen çöküntü zararının seyri

Knorr ve Oberbacher (1964), Çöküntü belirtisi görülen meyvelerin pazar değerlerini
yitirmelerine rağmen meyve suyu endüstrisinde kullanılmalarında bir sakınca olmadığını
belirterek, Çöküntülü limonların konsantresi ile sağlıklı limonların konsantresi arasında hiçbir
farklılık bulunmadığını bildirmektedirler. Yine Çöküntü’nün, kabuk yağı oluşumu ve
kalitesinde hiçbir olumsuz etkide bulunmadığını savunmaktadırlar. Çöküntü genellikle
meyvenin iç kalitesine olumsuz etki yapmamaktadır (Knorr, 1958,1959; Knorr ve ark., 1963;
Knorr ve Oberbacher 1964; Knorr ve Koo, 1969). Çöküntü meyvelerin depolama süresini
kısaltmakta fakat depo içerisindeki sıcaklığın düşürülmesi ve oransal nemin arttırılması ile bu
etki büyük ölçüde azaltılmaktadır (Knorr ve Oberbacher, 1964).
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2002 ve 2003 sonbaharında İspanya’nın Malaga şehrinde yapılan çalışmada, Çöküntü gösteren
ağaçlarda meyvelerdeki zarar durumu ve taç üzerindeki yerlerine ilişkin tespitlerde
bulunulmuştur. Ağaç tacının iç  ve dış kısımlarındaki meyvelerde zararın belirlendiği, özellikle
tacın doğu ve güneye bakan yüzeylerinde yoğun olduğu bildirilmektedir (Wong ve ark., 2006).
Çakır ve ark., (2002) tarafından, limon yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Mersin ili
genelinde çöküntünün genel durumunu belirlemek üzere bir survey çalışması yapılmıştır.
Çalışma Silifke, Erdemli, Mersin Merkez ve Tarsus ilçelerine bağlı, Burunucu, Limonlu,
Kumkuyu, Kocahasanlı, Erdemli Merkez, Kargıpınarı, Tömük, Çarkçılı, Çeşmeli, Tece,
Davultepe, Mezitli ve Tarsus Merkez köy ve beldeleri olmak üzere çöküntü sorunu görülen 60
bahçede yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda söz konusu bahçelerin, %36’sında çöküntü
zararının %15-30 arasında, %33’ünde çöküntü zararının %5-15 arasında, %18’inde çöküntü
zararının %30-50 arasında, %11’inde çöküntü zararının %50’nin üzerinde ve %2’sinde çöküntü
zararının %5’ten az olduğu belirleniştir. Yine surveyde incelenen bahçelerin teknik çerçeveye
uymayan biçimde gübrelendiği ve bahçelerin %33’ünde kompoze gübrelerin kullanıldığı
belirlenmiştir. Söz konusu bahçelerin %72’sinde toprak bünyesinin tınlı olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada yer alan bahçelerin %53’ünde uç alma budamasının teknik önerilerin tamamen
aksine bir şekilde ilkbahar döneminde yapıldığı belirlenmiştir. Yine bu çalışmada çöküntü zararı
görülen bahçelerin %42’sinin 20 yaşın üzerinde, %40’nın 10-20 yaş arasında ve %18’nin 10
yaşından küçük bahçeler olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemizde 1960 yılından beri varlığı tespit edilen, 1961 yılında %75’lere varan bir zarara yol
açan, bugüne kadar da değişen oranlarda ekonomik kayıplara sebep olan “çöküntü, benek,
çopur” gibi isimlerle anılan Rumple, meyvelerin pazar değerini düşüren, sadece meyve
kabuğunda meydana gelen önemli ve ciddi bir fizyolojik sorundur. Limonlarda rastlanılan
çöküntü; ağustos ayı ortalarında belli belirsiz sarımsı lekeler halinde meyvelerde görülmeye
başlayıp, ilerleyen aylarda sarımsı lekelerin belirginleşmesi ve daha ileri aşamalarda sarımsı
bölgelerde çöküntünün oluşumu ve sonunda çöküntülü bölgelerin kahverengileşmesiyle
meyvelerin pazarlanamaz hale gelmesi ile sonuçlanan bir zarardır (Şekil 1). Günümüzde de bu
sorun büyük ekonomik kayıplara yol açacak boyutlarda görülmeye devam etmekte ve Türk
limon üreticilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çöküntünün sebeplerinin araştırılarak, etkin
bir şekilde kontrol altına alınmasının sağlanması milli ekonomiye katkı için son derece
önemlidir.

Son yıllarda yapılan saha tarama çalışmaları sonucunda, Çöküntü zararının en fazla Mersin
ilinde bulunan limon bahçelerinde görüldüğü saptanmıştır. Yıllara göre değişmekle birlikte %5-
50 oranında değişen zararlanmalar gösteren bahçeler bulunmaktadır. Çöküntü zararı görülen
bahçelerin büyük çoğunluğunu Kütdiken çeşidiyle kurulmuş bahçeler oluşturmaktadır. Ayrıca
son yapılan Mersin Tarım Master Planı çalışmasında, turunçgil üretimi ve pazarlamasına dair
gerçekleştirilen SWOT analizinde yedinci sıradaki tehdit olarak Rumple (Çöküntü) hastalığının
belirlendiği bildirilmektedir (Anonim, 2011).

Bu çalışmada, “Kütdiken Limonu Meyvelerinde Görülen Çöküntü (Rumple) ile Bitki Besin
Elementleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması” isimli proje kapsamında, Çöküntü görülen
ağaçların Çöküntü zararı görülen meyveleri ile Çöküntü görülmeyen ağaçların meyveleri
pomolojik açıdan incelenmiş olup, verim ve meyve özellikleri bakımından tespit edilen
farklılıklar ortaya konulmuştur.
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Materyal ve Metot
Eylül ve Ekim 2008 aylarında, denemeye konu olan bahçelerin belirlenmesi amacıyla gözlem ve
taramalar yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak çöküntünün yoğun olarak görüldüğü,
Mersin ili dâhilinde bulunan, Kütdiken çeşidiyle kurulu ve tam verim çağına erişmiş limon
bahçelerinde yapılan tarama ve değerlendirme neticesinde denemeye konu olacak 3 bahçe ve bu
bahçelerdeki ağaçlar tespit edilmiştir. Çalışma her ağaç bir tekerrür olmak üzere 10 tekerrürlü
olarak yürütülmüştür. I nolu deneme bahçesi, Mersin ili Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu
kasabasında; II nolu deneme bahçesi, Mersin ili Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı kasabasında
ve III nolu deneme bahçesi, Mersin ili Silifke ilçesine bağlı Burunucu köyünde bulunmaktadır.
Her üç deneme bahçesi de tam verim çağında ve turunç (C. aurantium L.) üzerine aşılanmış
Kütdiken çeşidi ile tesis edilmiştir.

Çalışma 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüş olup, her deneme yılının Kasım-Aralık
aylarında hasat edilen, çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların meyveleri materyal olarak
kullanılmıştır. Ağaç başına ortalama verim (kg/ağaç), meyve ağırlığı (g), meyve uzunluğu
(mm), meyve genişliği (mm), meyve kabuk kalınlığı (mm), usare miktarı (%), dilim sayısı
(adet/meyve), tohum sayısı (adet/meyve), suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) (%),
titre edilebilir asit miktarı (%), meyve dış görünüşü, meyve şekli, meyve kabuk yapısı, meyve
kabuk rengi, meyve et rengi, meyve et tekstürü ve meyve kabuğunun ete bağlılığı, Özsan ve
Bahçecioğlu (1970) ve Kafa (2004)’ya göre belirlenmiştir. Pomolojik analizlerde denemede
kullanılan her ağaca ait tesadüfen belirlenmiş 25 adet meyve kullanılmıştır. Verim ve pomolojik
analizler sonucu elde edilen 3 yıllık ortalamalardan oluşan veriler, her bahçe için ayrı ayrı
olmak üzere, iki grup ortalaması Jump istatistik programında “Student t test” istatistiksel
hipotez testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Ağaç Başına Ortalama Verim
Üç yıllık ortalamalara göre, Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçlar arasındaki farklılıkların I
nolu bahçede istatistiki olarak önemli bulunurken, II ve III nolu bahçelerde önemsiz olduğu
tespit edilmiştir (Çizelge 1). I ve III nolu bahçelerde Çöküntü görülen ağaçların ağaç başı
ortalama verim açısından daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu veriler
dikkate alındığında, ağaçlardaki meyve yükünün Çöküntü üzerine olan etkisinin daha net tespit
edilebilmesi için daha uzun bir süreçte izlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Meyve Ağırlığı

Üç yıllık ortalamalara göre, ortalama meyve ağırlığı bakımından, Çöküntü görülen ve
görülmeyen ağaçlar arasındaki farklılık I ve III nolu bahçelerde istatistiki olarak önemsiz
bulunurken, II nolu bahçede önemli bulunmuştur (Çizelge 1). Her üç bahçede de Çöküntü
görülen ağaçların ortalama meyve ağırlığının, görülmeyen ağaçların meyvelerine oranla daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, Çöküntü zararı sebebiyle meyvelerin normal gelişim
sürecinin sekteye uğraması ve ağaç başına ortalama verimin oransal olarak Çöküntü görülen
ağaçlarda görülmeyenlere kıyasla daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilebilir.

Meyve Uzunluğu
Üç yıllık ortalamalara göre, ortalama meyve uzunluğu bakımından her üç bahçede de Çöküntü
görülen ve görülmeyen ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli
olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 1). İstatistiki anlamda farklılık bulunmasa da Çöküntü
görülen ağaçların meyve uzunluk değerleri her üç bahçede de Çöküntü görülmeyen ağaçların
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meyvelerine göre daha yüksektir. Bu durumun, Çöküntü zararı sebebiyle oluşan
deformasyonların bir sonucu olarak ortaya çıkması mümkün görünmektedir.

Meyve Genişliği
Üç yıllık ortalamalara göre, ortalama meyve genişliği bakımından her üç bahçede de Çöküntü
görülen ve görünmeyen ağaçların meyveleri arasındaki farklılıkların istatistiki anlamda önemli
olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1). Çöküntü zararının meyve genişliği üzerine herhangi bir
etkisi gözlenmemiştir.

Meyve Kabuk Kalınlığı
Üç yıllık ortalamalara göre, ortalama meyve kabuk kalınlığı bakımından Çöküntü görülen ve
görülmeyen ağaçların meyveleri arasındaki farklılıkların I ve II nolu bahçelerde istatistiki olarak
önemli, III nolu bahçede ise önemsiz olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Her üç bahçede de
Çöküntü görülen ağaçların meyve kabuklarının Çöküntü görülmeyen ağaçlara göre daha ince
olduğu belirlenmiştir. Çöküntü zararı sebebiyle meyve gelişimi süreçlerinin sekteye
uğramasının en fazla meyve kabuk kalınlığını etkilediği ileri sürülebilir. Çünkü Çöküntü
sebebiyle oluşan zarar?, meyve kabuğu gelişiminin normal bir şekilde gerçekleşmesine imkan
vermemektedir.

Usare Miktarı
Üç yıllık ortalamalara göre, usare miktarı bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri arasındaki farklılıklar I ve III nolu bahçelerde istatistiki olarak önemli bulunurken, II
nolu bahçede önemli olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1). Genel olarak bakıldığında, Çöküntü
görülen ağaçların meyvelerinde usare miktarının oransal olarak daha yüksek olduğu
görülmüştür. Bu durum, Çöküntü zararına bağlı olarak Çöküntü görülen ağaçların meyvelerinde
usare birikiminin Çöküntü görülmeyen ağaçların meyvelerine göre daha erken gerçekleşmesi
çerçevesinde yorumlanabilir. Ayrıca, Çöküntü görülen ağaçların meyvelerinde dikkat çeken
daha yüksek usare miktarının, Çöküntü görülen ağaçların meyvelerinin, Çöküntü görülmeyen
ağaçların meyvelerine göre daha düşük ortalama meyve ağırlığı ve kabuk kalınlığı değerlerine
sahip olmasından bağımsız bir şekilde değerlendirilemeyeceği de görülmüştür.

Dilim Sayısı
Üç yıllık ortalamalara göre, dilim sayısı bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri arasındaki farklılıkların I ve II nolu bahçelerde istatistiki olarak önemsiz, III nolu
bahçede ise önemli olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Genel olarak değerlendirildiğinde
Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların meyvelerinin dilim sayılarının pratik olarak benzer
olduğu ileri sürülebilir.

Tohum Sayısı
Üç yıllık ortalamalara göre, ortalama tohum sayısı bakımından her üç bahçede de Çöküntü
görülen ve görülmeyen ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Her üç bahçede de Çöküntü görülen ağaçların meyvelerinin,
görülmeyen ağaçların meyvelerine göre belirgin biçimde daha az tohuma sahip olduğu
görülmüştür. Çöküntü zararının beslenme temelinde gelişen olumsuzlukların bir sonucu olduğu
varsayımı dikkate alındığında, Çöküntü görülen ağaçların meyvelerinin daha az sayıda tohuma
sahip olması doğal kabul edilebilir. Çünkü tohum, meyvelerin beslenme sürecinde çekim
merkezi olması sebebiyle belirleyici bir role sahiptir.

Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM)
Üç yıllık ortalamalara göre, SÇKM bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri arasındaki farklılıklar II ve III nolu bahçelerde istatistiki olarak önemli bulunurken, I
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nolu bahçede önemsiz olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Her üç bahçede de Çöküntü görülen
ağaçların meyvelerinin SÇKM değerlerinin, görülmeyen ağaçların meyvelerine kıyasla oransal
olarak daha düşük olduğu belirlenmiştir. Meyvedeki tohum varlığının beslenme üzerine olan
etkisi düşünüldüğünde, daha az sayıda tohuma sahip olan Çöküntü görülen ağaçların
meyvelerinin SÇKM birikimi bakımından da Çöküntü görülmeyen ağaçların meyvelerine göre
daha düşük değerlere sahip oluşu dikkate değer bulunabilir.

Titre Edilebilir Asit Miktarı
Üç yıllık ortalamalara göre, titre edilebilir asit miktarı bakımından Çöküntü görülen ve
görülmeyen ağaçların meyveleri arasındaki farklılık her üç bahçede de istatistiki olarak önemli
bulunmuştur (Çizelge 1). Yine her üç bahçede de Çöküntü görülen ağaçların meyvelerinin,
görülmeyen ağaçların meyvelerine göre daha düşük asit içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir.
Bu durumun limonun temel tüketim amacı göz önüne alındığında üzerinde önemle durulması
gereken bir husus olduğu yadsınamaz.

Meyve Dış Görünüşü
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve dış görünüşü bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen
ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemli olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 1). Yani meyve dış görünüşü bakımından Çöküntü görülen ağaçların meyveleri “kötü”
sınıfta yer alırken, görülmeyen ağaçların meyveleri “güzel” sınıfında yer almaktadır.

Meyve Şekli
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve şekli bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1).
Yani meyve şekli bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların meyveleri “oval”
sınıfında yer almaktadır.

Meyve Kabuk Yapısı
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve kabuk yapısı bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen
ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemsiz olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 1). Yani meyve kabuk yapısı bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri “hafif pürüzlü” sınıfında yer almaktadır. Çöküntü, kabukta deformasyon
oluşturmasına rağmen, kabuk yapısında farklılık saptanamaması zarar oluşumunda çok değişik
faktörlerin rol oynayabileceğinin belirtisi olarak görülebilir.

Meyve Kabuk Rengi
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve kabuk rengi bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen
ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemsiz olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 1). Yani meyve kabuk rengi bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri “sarı” sınıfında yer almaktadır.

Meyve Et Rengi
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve et rengi bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen
ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemsiz olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 1). Yani meyve et rengi bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri “açık saman sarısı” sınıfında yer almaktadır.

Meyve Et Tekstürü
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve et tekstürü bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen
ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemsiz olduğu belirlenmiştir
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(Çizelge 1). Yani meyve et tekstürü bakımından Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların
meyveleri “orta” sınıfında yer almaktadır.

Çizelge 1. Çalışmanın yürütüldüğü bahçelerde Çöküntü görülen ve görülmeyen ağaçların verim
ve meyve özellikleri

Pomolojik
Özellik
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Ç
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Ağaç Başına
Ortalama Verim

(kg/ağaç)
96.65 a(1) 82.04 b *(11.70) 165.53 179.13 Ö.D. 229.70 200.01 Ö.D.(2)

Meyve Ağırlığı
(g) 116.91 117.45 Ö.D. 111.20 b 116.33 a *(3.14) 111.97 121.79 Ö.D.

Meyve Uzunluğu
(mm) 75.25 74.86 Ö.D. 73.39 71.43 Ö.D. 70.49 69.66 Ö.D.

Meyve Genişliği
(mm) 56.33 56.43 Ö.D. 54.40 55.39 Ö.D. 54.75 55.98 Ö.D.

Meyve Kabuk
Kalınlığı (mm) 4.48 b 5.65 a *(0.37) 3.76 b 4.64 a *(0.40) 3.56 3.72 Ö.D.

Usare Miktarı
(%) 36.56 a 31.87 b *(1.49) 37.42 38.66 Ö.D. 41.37 a 39.66 b *(1.68)

Dilim Sayısı
(adet/meyve) 9.61 9.43 Ö.D. 9.59 9.55 Ö.D. 10.36 a 9.77 b *(0.22)

Tohum Sayısı
(adet/meyve) 5.02 b 6.84 a *(1.67) 4.16 b 8.17 a *(1.28) 7.23 b 11.14 a *(1.32)

Suda
Çözünebilir

Kuru Madde
Miktarı

(S.Ç.K.M.) (%)

9.19 9.45 Ö.D. 7.96 b 9.00 a *(0.25) 8.04 b 8.75 a *(0.31)

Titre Edilebilir
Asit Miktarı (%) 7.70 b 7.99 a *(0.18) 7.20 b 8.04 a *(0.36) 7.23 b 7.80 a *(0.52)

Meyve dış
görünüşü 2.0 b(3) 4.0 a *(0.00) 2.0 b 4.0 a *(0.00) 2.0 b 4.0 a *(0.00)

Meyve Şekli 2.00(4) 2.00 Ö.D. 2.00 2.00 Ö.D. 2.00 2.00 Ö.D.
Meyve Kabuk

Yapısı 3.00(5) 3.00 Ö.D. 3.00 3.00 Ö.D. 3.00 3.00 Ö.D.

Meyve Kabuk
Rengi 4.00(6) 4.00 Ö.D. 4.00 4.00 Ö.D. 4.00 4.00 Ö.D.

Meyve Et Rengi 1.00(7) 1.00 Ö.D. 1.00 1.00 Ö.D. 1.00 1.00 Ö.D.
Meyve Et
Tekstürü 2.00(8) 2.00 Ö.D. 2.00 2.00 Ö.D. 2.00 2.00 Ö.D.

Meyve
Kabuğunun Ete

Bağlılığı
3.00(9) 3.00 Ö.D. 3.00 3.00 Ö.D. 3.00 3.00 Ö.D.

(1): Student’s t test farklılıkları ayrı harflerle gösterilmiştir.
(2): Ö.D.: Önemli değil. *:p<0.05
(3): Meyve dış görünüşü: 1.Çok kötü; 2.Kötü; 3.Orta; 4.Güzel; 5.Çok güzel
(4): Meyve şekli: 1.Basık oval; 2.Oval; 3.Uzun oval
(5): Meyve kabuk yapısı: 1.Çok pürüzlü; 2.Pürüzlü; 3.Hafif pürüzlü; 4.Pürüzsüz
(6): Meyve kabuk rengi: 1.Yeşil; 2.Yeşil-sarı; 3.Açık yeşil-sarı; 4.Sarı
(7): Meyve et rengi: 1.Açık saman sarısı; 2.Saman sarısı; 3.Koyu saman sarısı
(8): Meyve et tekstürü: 1.Kaba; 2.Orta; 3.İnce
(9): Meyve kabuğunun ete bağlılığı: 1.Gevşek; 2.Orta; 3.Sıkı
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Meyve Kabuğunun Ete Bağlılığı
Üç yıllık ortalamalara göre, meyve kabuğunun ete bağlılığı bakımından Çöküntü görülen ve
görülmeyen ağaçların meyveleri arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemsiz olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 1). Meyve kabuğunun ete bağlılığı bakımından Çöküntü görülen ve
görülmeyen ağaçların meyveleri çeşidin genel özelliğini yansıtmakta olup, “sıkı” sınıfında yer
almaktadır.

Sonuçlar ve Öneriler
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Çöküntü zararı görülen ağaçların meyvelerinin, Çöküntü
zararı görülmeyen ağaçların meyvelerine göre daha az sayıda tohum içerdiği belirgin bir şekilde
ortaya konulmuştur. Bu bilgi, Çöküntü’nün besin maddelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden
kaynaklanan bir zarar olması yönünde elde edilen bulguların desteklenmesi bakımından dikkate
değerdir. Çünkü tohum beslenme fizyolojisi çerçevesinde önemli işlevlere sahiptir. Elde edilen
bu sonuç bağlamında Çöküntü üzerine yapılacak yeni çalışmaların söz konusu veriler ışığında
yürütülmesi konunun daha net aydınlatılmasına katkı sağlayabilecektir. Yine usare miktarı,
SÇKM, titre edilebilir asit miktarı, ortalama meyve ağırlığı, meyve kabuk kalınlığı ve meyve dış
görüşü bakımından Çöküntü zararı bulunan ağaçların meyvelerinin, görülmeyen ağaçların
meyvelerine göre göstermiş olduğu farklılıklar ilerleyen zaman içerisinde yapılacak çalışmalara
yön vermesi bakımından değer taşımaktadır.
Uzun yıllar süren ve pek çok açıdan irdelemeye yönelik araştırma çalışmalarına rağmen,
Çöküntü (Rumple) zararının sebebi üzerine halen bilgi eksikliği bulunmaktadır. “Kütdiken
Limonu Meyvelerinde Görülen Çöküntü (Rumple) ile Bitki Besin Elementleri Arasındaki
İlişkilerin Araştırılması” isimli proje kapsamında, mevcut bilgi birikimi üzerine ciddi katkılarda
bulunulmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Çöküntü (Rumple) zararı çerçevesinde
detaylı bir verim ve pomolojik veri bulunmadığı, ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde
görülmektedir. Bu çalışmada, Çöküntü görülen ağaçların Çöküntü zararı görülen meyveleri ile
Çöküntü görülmeyen ağaçların meyveleri pomolojik açıdan incelenmiş olup, verim ve meyve
özellikleri bakımından tespit edilen farklılıklar ortaya konulmuştur. Bu manada elde edilen
ayrıntılı bilgi ve sonuçlar, ilk olması bakımından ayrıca önemlidir. Zira elde edilen bilgiler
ışığında, daha ileri araştırma çalışmaları ile Çöküntü (Rumple) üzerindeki bilinmezliklerin
ortadan kaldırılması mümkün görünmektedir.

Kaynaklar

Anonim, 2011. Mersin Tarım Master Planı, Turunçgil Üretimi ve Pazarlaması SWOT Analizi, s.
235, Mersin Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Maestro Danışmanlık A.Ş., s. 441, Mersin.

Chapot, H., Bahçecioğlu, H., 1969. Some lemon culture troubles in Turkey, 10.1279-83. Proc.
First Intern. Citrus Symposium, Univ.California, Riverside.

Chapot, H., 1971. The occurrence in Ethopia of rumple in grapefruit, Citrus Industry 52 (6):22.
Çakır, İ., Kara, H., Kafa, G., Tekin, H.İ., 2002. Rumple (Çöküntü) Raporu, Alata Bahçe

Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erdemli, (Yayınlanmamış).
Kafa, G., 2004. Türkiye’de Selekte Edilen Bazı Limon ve Yafa Portakal Tiplerinin Verim Ve

Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi, Ç.Ü. Fen. Bil. Ens. Bahçe Bitkileri ABD, Yüksek
Lisans Tezi, s.261, Adana.

Klotz, L.J., E.C. Calavan And L.G. Weathers, 1972. Virus and viruslike diseases of citrus.
California Agr.Exp.Sta-Circ. 559.42 p.

Klotz, L.J., 1973. Color handbook of citrus diseases. Univ.of California Div.Agr.Sci., Berkeley,
p.122, USA.



alatarım 2014, 13 (1): 1-10

10

Knorr, L.C., 1958. Finding the best lemon for Florida-Areport of progres. Proc.Fla.State Hort-
Soc.71 . p. 123-28.

Knorr, L.C., 1959. Selecting lemon  varietes for Florida production. Fla. Agr. Exp. Sta. Ann.
Rept. p. 246-47.

Knorr, L.C., 1963. Rumple- A new diesease of lemon fruits Plant Dis. Rep. 47:335-39.
Knorr,L.C., Olsen, R.W., Kesterson, J.W., 1963. Rumple of Lemons-its effect on Fresh

Fruit,Lemonade concentre, and peel oil. Citrus Industry 44 (11): 7.9, 11-13.
Knorr, L.C., Oberbacher, M.P., 1964. Selecting Lemon varieties for Florida Production. Fla.

Agr. Exp. Sta. Ann. Rept. p. 223.
Knorr, L.C., 1965. Behavior of rumple-affected lemons in starage. Citrus Industry 46 (9): 12-24.
Knorr, L.C., 1966. Selecting Lemon varieties for Florida Production. Fla. Agr. Sta. Ann. Rept.

p. 231.
Knorr, L.C., 1967. Selecting Lemon varieties for Florida Production. Fla. Agr. Sta. Ann. Rept.

p. 235-35.
Knorr, L.C., Koo, R.C.J., 1969. Rumple-a Serious rind collapse of lemon in Florida and in

Mediterranean Countries. p.1463-72-In Chapman,H.D.(edi) Proc. First Intern. Citrus
Symposium, Univ. California, Riverside.

Oberbacher,M.F., Knorr, L.C., 1965. Increase of rumple and decay in Lemon  fruits during
storage. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 86: 260-66.

Özbek.N., Özsan, M., Tuzcu, Ö., Danışman, S., 1974. A. Preliminary Study of Rumple A
Serious Rind Disorder of Lemons in Turkey. Procedings of the seventh Can. Intem.
Org. Citvirologists. (Ed). E.C. Calavan p.157-166.

Özbek,N., Özsan, M., Danışman, S., 1977. Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen önemli Limon
çeşitlerinde görülen mikro besin maddeleri noksanlıklarının teşhisi ve
giderilmesi.TOAG-144, TÜBİTAK Yayınları no: 330-58, TÜBİTAK Fotoğraf  Klişe
Laboratuvarı ve Ofset Tesisleri, Ankara, 1977.

Özsan, M., Bahçecioğlu, H.R., 1970. Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Turunçgil Tür ve
Çeşitlerinin Değişik Ekolojik Şartlar Altında Gösterdikleri Özellikler Üzerinde
Araştırmalar. TÜBİTAK-TOAG Yayın No: 10. TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 111 s.

Russo, F., Klotz, L.J., 1963. Wrinkle ring of Lemons in Sicily. Calif. Citrograph 48: 264.
Salerno, M., 1965. Osservazioni Sula del “raggrinzimento della buccia” dei frutti di Limone.

Riv Patol . Veg. 1: 33-40.
Salerno, M., Continella, C., 1967. Richerche sul “raggrinzimento della buccia” in relazione alla

decarsa selezioni di Cultivor di Limone. Technica Agricola 19:340-57.
Salerno, M., 1968. II. “raggrinzimento della buccia” Gra ve alternazione dei frutti di Limone,

Technica Agricala 15:507-11.
Salerno, M, Perrota, G., Benintende, M., 1968. L.incidenza del “raggrincimento della buccia” in

rapporto ad alcuni Livelli nutritivi in Piante di Limone. Riv. Patol. Veg. (Pavia). 4: 201-
10.

Scaramuzzi, G. 1965. Le Malattie delgi agrumi-edizione agricole, Bologna.167 P.
Tuzcu, Ö. , 1990. Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Turunçgil Çeşitleri. Akdeniz İhracatçı

Birlikleri. s.71. Mersin. Nurol Matbaası, Ankara.
Wong, E., Márquez, A. L.,  Olivero, J., García, E. J., 2006. Distribution patterns and sampling

design for “Wrinkle Rind” or “Rumple” on lemon crops. International Conference on
Integrated Control in Citrus Fruit Crops, Proceedings of the meeting at Lisbon,
Portugal, 26 – 27 September, 2005. IOBC wprs Bulletin Vol. 29 (3).



alatarım 2014, 13 (1): 11-16

11

Mersin İli Armut Bahçelerinde Elma içkurdu, Cydia pomonella L. (Lepidoptera:
Tortricidae)’nın Ergin Popülasyon Değişimi

Naim ÖZTÜRK1 Sinan ACIÖZ2

1Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 01321, Yüreğir, Adana
2Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin

Öz
Bu çalışma, 2012–2013 yıllarında Türkiye meyveciliğinin önemli merkezlerinden bir olan Mersin
(Mezitli ilçesi) İlinde yürütülmüştür. Çalışmada; Elma içkurdu [Cydia pomonella L. (Lepidoptera:
Tortricidae)]’nin mücadelesine esas bazı kriterlerden ilk ergin çıkış zamanı, yıl içerisindeki ergin
popülasyon seyri, erginlerin doğada aktif olarak kaldığı süre ve döl sayısının belirlenmesi
amaçlanmıştır.

Çalışma sonucunda, C. pomonella erginlerinin ilk olarak 31 Mart–14 Nisan tarihleri arasında çıkış
yaptıkları, mayıs, haziran-temmuz, ağustos veya mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında olmak
üzere yılda 3-4 kez tepe noktası oluşturduğu belirlenmiştir. C. pomonella’nın ergin popülasyon
değişim grafiklerinde oluşan tepe noktalarının; birincisinin çiçek, ikincisi meyveler fındık iriliğinde,
üçüncüsü meyveler ceviz iriliğinde ve dördüncüsünün de ben düşme dönemine denk geldiği
saptanmıştırr. Ayrıca, C.pomonella erginlerinin mart sonu-eylül ayı ilk yarısında uçuş yaparak doğada
yaklaşık 5-5.5 ay aktif kaldığı ve ergin popülasyonuna göre de yılda 3 döl verdiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Armut, Elma içkurdu, C. pomonella, ergin popülasyon değişimi.

The Adult Population Dynamics of the Codling moth, Cydia pomonella L. (Lepidoptera:
Tortricidae) in Pear Orchards in Mersin Province

Abstract
This study was carried out in Mersin (Mezitli district) environs, a significant fruit growing center of
Turkey in 2012–2013. In this study, some biological criteria to be useful in the control of codling
moth [Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)] like first emergence of adults, adult flights,
active duration time of adults and generation number per year was aimed to determine.

In conclusion, it was determined that the first emergence of C. pomonella adults was between 31
March and 14 April and the pest has three to four peaks in a year (May, June-July, August or May,
June, July, August). The flight curves of C. pomonella adults showed that the first peak of adult
flights was seen during bloom time while the second, the third and the last one was seen when the
fruits were hazelnut-size, walnut-size and in the beginning of fruit ripening time respectively.
Besides, C. pomonella adults were determined to be active for 5-5.5 months in the orchards starting
from end of March- early to mid-September and have 3 generations/year.

Key Words: Pear, Codling moth, C. pomonella, adult population dynamics.
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Giriş

Armut, bütün dünya üzerinde elma kültürünün yapıldığı hemen hemen her yerde yetiştirilmekte
ise de, Anadolu birçok Pyrus türlerinin gen merkezi durumundadır. Armut, ılıman iklim meyve
türlerinden olup ülkemizde subtropik koşullarda da yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Toprak
bakımından fazla seçici olmamakla birlikte derin, geçirgen ve besin maddelerince zengin
topraklarda daha iyi gelişme göstermektedir. Armut, kış soğuklarına elmaya göre daha az
dayanıklı olup daha fazla ortalama sıcaklık ister. Son yıllarda armut fiyatlarındaki artış,
yetiştiriciliğin uygun olmadığı yerlerde de armut bahçesi kurulmasına neden olmuştur. Dünya
armut üretimi yaklaşık 20 milyon ton civarında olup, 2012 yılı verilerine göre Türkiye üretimi
ise 442.646 tondur (Anonim, 2013).

Türkiye’de son yıllarda artan dış pazar talebi nedeniyle özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu
ve Ege Bölgelerinde yeni yeni kapama armut bahçeleri tesis edilmektedir. Buna bağlı olarak da,
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diğer meyve çeşitlerinde olduğu gibi armutlarda da yetiştiricilik sorunlarının yanı sıra,
üretiminde doğrudan etkili olup girdi maliyetini yükselten ve çoğu zaman da kalite ve pazar
kaybına neden olan hastalık ve zararlıların kontrolü önemli sorundur. Bugüne kadar yapılan
çalışmalarda, Türkiye armutlarında birçok zararlı tür belirlenmiş olup, bunlardan biri de Elma
içkurdu, Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)’dir (Erden, 1988; Bayhan ve ark., 1999;
Basım ve ark., 2004; Öztürk ve Canıhoş, 2007; Anonim, 2008). C. pomonella doğrudan
meyvede zarar yapmaktadır. Larva, meyvenin etli kısmında ve çekirdek yuvasında beslenerek
meyvelerin dökülmesine, dolayısıyla ürünün kalite ve pazar değerinin düşmesine neden
olmaktadır (Anonim, 2008; Öztürk, 2012).

Bu çalışmada; Türkiye’de meyve üretiminde önemli bir yeri olan Mersin ili armut bahçelerinde
zararlı, C. pomonella’nın mücadelesine esas bazı kriterlerden; ilk ergin çıkış zamanı, yıl
içerisindeki popülasyon değişimi ve kışlama zamanı ile yılda verdiği tahmini döl sayısının
belirlenmesine çalışılmıştır.

Materyal ve Metot
Çalışma; Mersin ili armut bahçelerinde zararlı Elma içkurdu, C. pomonella’nın popülasyon
değişimini saptamak amacıyla, 2012–2013 yıllarında yürütülmüştür. Deneme, Mersin ilinde
armut yetiştiriciliği yapılan Mezitli ilçesine bağlı ve aralarında yaklaşık 25 km mesafe bulunan
Kuzucu (rakım: 732 m) ve Zeybekler (rakım: 950 m) köylerinde olmak üzere iki farklı yörede
kurulmuştur. Her iki köydeki deneme bahçesi de Santa maria armut çeşidi ile tesis edilmiş,
damlama sulama sistemi kullanılmakta olup, Kuzucu köyündeki bahçe 24 da 10 yaşında ve
Zeybekler köyündeki bahçe ise 27 da 12 yaşındadır. Çalışmanın ana materyalini, Elma içkurdu
[Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)] ile bulaşık armut bahçeleri, Delta tipi eşeysel
çekici tuzaklar [(E,E)-8,10-dodecadienol,n-dodecanol,n-tetradecanol %50, (Z)-11-tetradecenyl
acetate %50] ve iklim veri cihazı oluşturmuştur.

Elma içkurdu ergin popülasyon değişimini saptamak için, eşeysel çekici tuzaklar gözlerin
uyanmaya başladığı mart ayı başlarında her deneme bahçesine bir adet olacak şekilde ağaçların
güney yönüne, hakim rüzgar yönünde ve yerden 1,5-2 m yükseklikte asılmıştır. Tuzak
kontrolleri ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada iki, ilk kelebek yakalandıktan sonra ise
haftada bir yapılmış ve yakalanan kelebekler sayılarak ayrı ayrı kayıt edilmiştir. Tuzakların
feromon içeren kapsülleri ve yapışkan tablaları kullanma talimatına uygun olarak 4-6 haftada bir
el değmeden, diğer kısımları ise gerek görüldüğünde değiştirilmiştir (Anonim, 2008).

Çalışmada; C. pomonella’nın ergin popülasyon değişiminin izlendiği yıllara ait iklim verileri
(sıcaklık ve % orantılı nem) ise, Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
Kuzucu köyünde bağda erken tahmin ve uyarı çalışmaları amacıyla kurulmuş olan METOS
marka iklim veri istasyonundan alınmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Elma içkurdu, ergin popülasyon değişimini saptamak için, eşeysel çekici tuzaklar her iki yılda
da sürgün gözlerinin uyanmaya başladığı mart ayı başında (10 Mart)  bahçelere asılmıştır.
Çalışma süresince, tuzaklarda yakalanan C. pomonella kelebek sayılarına göre çizilen uçuş
grafikleri Şekil 1 ve 2’de verilmiştir.
Şekil 1 incelendiğinde, C. pomonella erginlerinin Kuzucu köyündeki bahçede birinci yıl nisan
ayı ilk yarısında (07 Nisan) ve ikinci yıl ise mart ayı sonunda (31 Mart)) eşeysel çekici
tuzaklarda ilk kez yakalandığı görülmektedir. İlk erginlerin tuzaklarda yakalandığı tarihlerdeki
pentat sıcaklık ve nem değerleri, 2012 yılında 15.9 °C ile %64.1 ve 2013 yılında da 18.2 °C ile
%67.8 olmuştur (Şekil 3). Eşeysel çekici tuzaklarda en fazla kelebek her iki yılda da mayıs ayı
içerisinde; 13 adet/tuzak/hafta ile 26.05.2012 ve 18 adet/tuzak/hafta ile de 12.05.2013 tarihinde
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yakalanmıştır. Çalışma süresince yakalanan toplam kelebek sayısına göre, C. pomonella ergin
popülasyonu, 2012 yılında (123 adet) 2013 yılından (115 adet) daha yüksek olmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. Elma içkurdu, Cydia pomonella L.’nın Kuzucu köyü (Mezitli, Mersin)’ndeki armut
babahçesinde 2012 ve 2013 yılı ergin popülasyon değişimi.

Yine tuzaklarda yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş grafiklerinde, C. pomonella’nın
yıl içerisinde 3-4 kez tepe noktası oluşturduğu gözlenmiştir. Tepe noktalarının 2012 yılında; 26
Mayıs, 23 Haziran, 28 Temmuz ve 25 Ağustos tarihinde; 2013 yılında ise 12 Mayıs, 09 Haziran,
14 Temmuz tarihlerinde oluştuğu görülmektedir (Şekil 1). Kuzucu köyündeki bu bahçede, C.
pomonella en son ergin uçuşunun birinci yıl 15 Eylül ve ikinci yılda ise, 18 Ağustos tarihinde
son bulduğu ve dolayısıyla zararlının yaklaşık 5-5.5 ay doğada aktif kaldığı belirlenmiştir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi, Zeybekler Köyü’ndeki bahçede C. pomonella erginlerinin ilk olarak
birinci yıl Kuzucu köyündeki bahçeden farklı olarak 14 Nisan tarihinde ve ikinci yıl ise yine
Kuzucu köyündeki bahçe ile aynı tarihte (31 Mart) eşeysel çekici tuzaklarda yakalandığı
belirlenmiştir. İlk erginlerin tuzaklarda yakalandığı tarihlerdeki pentat sıcaklık ve nem değerleri,
2012 yılında 15.7 °C ile %71.7 ve 2013 yılında da 18.2 °C ile %67.8 olmuştur (Şekil 3). Bu
bahçedeki en fazla kelebek 2012 yılında 17 adet/tuzak/hafta ile 16 Haziran ve 16
adet/tuzak/hafta ile 04 Ağustos tarihinde yakalanmıştır. İkinci yılda ise, 20 adet/tuzak/hafta ile
12 Mayıs tarihinde yakalanmıştır. Çalışma süresince yakalanan toplam kelebek sayısına göre, C.
pomonella ergin popülasyonu, 2012 yılında (204 adet) 2013 yılından (153 adet) daha yüksek
olmuştur (Şekil 2).
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Şekil 2. Elma içkurdu, Cydia pomonella L.’nın Zeybekler köyü (Mezitli, Mersin)’ndeki armut
babahçesinde 2012 ve 2013 yılı ergin popülasyon değişimi

Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrilerinde, C.
pomonella’nın yine Kuzucu köyündeki bahçede olduğu gibi yıl içerisinde 3-4 kez tepe noktası
oluşturduğu belirlenmiştir. Tepe noktalarının 2012 yılında; 26 Mayıs, 16 Haziran, 04 Ağustos
tarihinde; 2013 yılında ise 12 Mayıs, 09 Haziran, 23 Haziran, 11 Ağustos tarihlerinde oluştuğu
görülmektedir (Şekil 2). C. pomonella en son ergin uçuşunun birinci yıl 15 Eylül ve ikinci yılda
ise, 01 Eylül tarihinde son bulduğu ve dolayısıyla zararlının diğer bahçede olduğu bibi bu
bahçede de yaklaşık 5-5.5 ay doğada aktif kaldığı belirlenmiştir.

Çalışmada; C. pomonella ergin popülasyon değişiminin izlendiği Kuzucu ve Zeybekler köyleri
(Mezitli, Mersin)’ne ait 2012–2013 yılı iklim verileri birlikte değerlendirilmiş, pentat sıcaklık
ve % orantılı nem değişim grafikleri çizilerek Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Kuzucu köyü (Mezitli, Mersin) 2012–2013 yılı Mart – Eylül aylarına ait pentat sıcaklık
(°C) ve orantılı nem değerleri (%)

Şekil 3 incelendiğinde ise, C. pomonella’nın yıl içerisinde aktif olduğu Nisan – Ağustos ayı
içerisinde pentat sıcaklık değerleri 2012 yılında en düşük 12.3 °C (28 Mart-01 Nisan) olurken,
en yüksek 29.9 °C (16-20 Temmuz) olmuştur. Aynı yıl pentat nem değerleri de, %52.3 (07-11
Mayıs) ve % 82.3 (06-10 Temmuz) arasında bulunmuştur. İkinci yıl ise bu değerler sırasıyla;
14.6 °C (17-21 Nisan) ve %66.6 (12-16 Nisan) ile 26.9 °C (15-19 Ağustos) ve %79.6 (27
Nisan-01 Mayıs) olmuştur. C. pomonella erginlerinin ilk çıkış yaptığı dönemde pentat sıcaklık
değerlerinin 15.7-18.2 °C ve nem değerlerinin de % 64.1-71.7 olduğu görülmüştür.

Mezitli (Mersin) ilçesi armut bahçelerinde yürütülen bu çalışmanın her iki yıl tuzak kayıtlarına
göre çizilen ergin popülasyonu değişim grafikleri (Şekil 1 ve 2) birlikte değerlendirildiğinde; C.
pomonella erginlerinin bölgede ilk olarak mart sonu ve nisan ayı ilk yarısında (31 Mart-14
Nisan) çıkış yaptıkları ve vejetasyon süresince mayıs, haziran-temmuz, ağustos veya mayıs,
haziran, temmuz, ağustos aylarında olmak üzere genel olarak yılda 3-4 kez tepe noktası
oluşturduğu ve buna bağlı olarak da 3 döl verdiği belirlenmiştir. Bu tepe noktalarından;
birincisinin çiçek, ikincisinin meyveler fındık iriliğinde, üçüncüsünün ceviz iriliğinde ve
dördüncüsünün de ben düşme dönemine denk geldiği gözlenmiştir. Bunlardan çiçek dönemine
denk gelen ergin çıkışlarının kış dölüne ait erginler olduğu ve bununla ilgili Türkiye’de yapılan
birçok çalışmada da, C. pomonella’nın kışı larva döneminde geçirdiği ve yılda 2-3 döl verdiği
belirtilmiştir (Anonim, 2008).

Özpınar ve ark. (2009), Çanakkale ili elma bahçelerinde yaptıkları bir çalışmada; C. pomonella
erginlerinin ilk olarak nisan ayı ilk yarısında çıkış yaptığını, nisan sonu ve temmuz sonunda
olmak üzere iki kez tepe noktası oluşturduğunu ve son erginlerin eylül ayı ortalarında uçuş
yaparak, doğada yaklaşık 5 ay aktif kaldığını ve yılda 2 döl verdiğini bildirmişlerdir.

Xiaowei ve ark. (2010), Çin’de armut bahçelerinde yaptıkları bir çalışmada; C. pomonella’nın
ilk ergin çıkışlarının nisan ortası veya sonunda görüldüğünü, mayıs ve haziran ayları içerisinde
iki adet tepe noktası oluşturduğunu ve yılda iki döl verdiğini belirtmişlerdir.

Mamay ve Yanık (2013) ise, Şanlıurfa ili elma bahçelerinde yaptıkları bir çalışmada; C.
pomonella erginlerinin ilk olarak nisan sonu-mayıs ayı ilk yarısında çıkış yaptığını, mayıs,
haziran, temmuz ve eylül aylarında olmak üzere yılda 4 kez tepe noktası oluşturduğunu ve
doğada en az 5 ay aktif kaldığını bildirmişlerdir.

Sonuç olarak; Mersin ili Mezitli ilçesi armut bahçelerinde zararlı Elma içkurdu, C. pomonella
erginlerinin ilk olarak mart sonu ile nisan ayı ilk yarısında (31 Mart-14 Nisan) çıkış yaptığı ve
zararlının mayıs, haziran-temmuz, ağustos veya mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında
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olmak üzere genel olarak yılda 3-4 kez tepe noktası oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışmanın her
iki yılında da; C. pomonella faaliyetinin mart sonu-eylül ayı ilk yarısında son bularak doğada
yaklaşık 5-5.5 ay aktif kaldığı saptanmıştır. C. pomonella erginlerinin doğada aktif oldukları
süre içerisinde hiçbir zaman sıfır olmadığı ve yıl içerisinde zararlının bütün biyolojik
dönemlerinin (yumurta, larva, pupa, ergin) bulunduğu gözlenirken, yılda üç döl verdiği
sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca, Mersin ili armut bahçelerinde zararlı C. pomonella’ya
karşı fenolojik dönem olarak uygun ilaçlama zamanının elma bahçelerinde olduğu gibi;
meyveler fındık iriliğinde, ceviz iriliğinde ve ben düşme döneminde olmak üzere üç ilaçlamanın
yapılabileceği söylenebilir.
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Çukurova Bölgesinde Ergin Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidinde Bitki Su
Stresinin Infrared Termometre İle İzlenmesi
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Öz
Bu araştırma Çukurova Bölgesinde damla yöntemiyle sulanan Ergin Çekirdeksiz sofralık üzüm
çeşidinde yaprak su potansiyeli değerlerini esas alarak en yüksek verimi ve kaliteyi sağlayacak
optimum sulama programını oluşturmak amacıyla 2008 yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Bağcılık Araştırma alanında yürütülmüştür. Çalışmada, dört farklı sulama konusu ele
alınmıştır: Bunlar gün ortası yaprak su potansiyelinin üç farklı eşik değerine göre oluşturulan sulama
konularıyla (I1: Ψw = -1.0MPa; I2: Ψw = -1.3 MPa; I3: Ψw = -1.6 MPa); ve sulanmayan tanık konudur
(I4). Deneme süresince tüm konularda bitki taç sıcaklık ölçümleri infrared termometre ile yapılmış ve
havanın buhar basıncı açığı değerleriyle taç-hava sıcaklık farklarından bitki su stresi indeksi (CWSI)
hesaplanmıştır. Sulama konularının omca verimi üzerine etkileri istatistiksel olarak %1 düzeyinde
önemli bulunurken en düşük verim sulanmayan tanık konuda elde edilmiştir. Sık sulama yapılan I1
konusunda CWSI değeri diğer sulama konularına ve kuru konuya kıyasla daha düşük olmuştur.
Yaprak su potansiyeli (Ψw) ile Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) arasında doğrusal ilişkiler
belirlenmiştir. Araştırma sonuçları CWSI değerleri esas alınarak sulama programı oluşturulabileceğini
ortaya koymaktadır. Ergin Çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinin Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI)’nin
0.30-0.35 değerleri arasında olduğunda sulanması durumunda en yüksek verim elde edileceği
saptanmıştır. En yüksek su kullanma randımanı (WUE) genel olarak sulanmayan konuda elde
edilirken, sulama düzeyi arttıkça WUE azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI), sulama programlaması, damla sulama, su
kullanma randımanı, bağ.

Evaluation of Crop Water Stress with Infrared Thermometer in Ergin Çekirdeksiz Table
Grape Variety in the Mediterranean Region

Abstract
This research was conducted in 2008 in the experimental vineyard of the Department of Horticulture
at Cukurova University in Adana located in the Eastern Mediterranean Region of Turkey on 12 years
old Ergin Çekirdeksiz variety in order to determine the optimal timing of irrigation for high quality
yield using mid-day leaf water potential values. In the study, for different treatments based on various
threshold levels of leaf water potential, were considered: (I1: Ψw = -1.0 MPa; I2: Ψw= -1.3 MPa; I3: Ψw
= -1.6 MPa) and (I4) non-irrigated control treatment. Canopy temperatures were measured throughout
the growing season with an infrared thermometer, and vapor pressure deficit of air was used for
calculating the crop water stress index (CWSI). In general, irrigation treatments had significant effect
on yield at 1% level. Lowest yields were obtained from the non-irrigated control treatment in the
experimental year. Irrigation positively affected the yield. Linear relationship was determined
between the leaf water potential and CWSI. The results revealed that CWSI can be used for irrigation
scheduling for grapes. Ergin Çekirdeksiz variety should be irrigated at CWSI value between 0.30-0.35
for high yield. Highest water use efficiency (WUE) was obtained in non-irigated control treatment
and WUE decreased with increasing irrigation amounts.

Keywords: Crop water stres index (CWSI), irrigation scheduling, drip irrigation, water use
efficiency, grapevine.
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Giriş
Günümüzde hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların hızla kirlenmesi, küresel ısınma ve iklim
değişikliği su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırmaktadır. Dünya nüfusunun artışına
paralel olarak gıda ve su gereksinimi de artmaktadır. Diğer taraftan toprak ve kullanılabilir su
kaynaklarının sınırlı olduğu bilinen bir gerçektir. Artan nüfusun gıda güvenliğini sağlamak
amacıyla tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve mevcut sınırlı su
kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir.

Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, asmanın gen merkezi
olmasının yanı sıra eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir. Ülkemiz dünya ülkeleri
içerisinde bağ alanı bakımından 472 545 ha ile 5; yaş üzüm üretimi bakımından ise 4 296 351
ton ile 6. sırada yer almaktadır (FAO, 2011). Kuraklık, dünyanın Akdeniz ikliminin hüküm
sürdüğü tarım alanlarında bitki gelişimini sınırlayan ve bitkisel üretimi azaltan en önemli
çevresel faktördür. Bu bölgelerde yetişen asmalarda yüksek düzeyde buharlaşma ve buna karşın
bu buharlaşmayı karşılayacak su kaynaklarının yetersizliği asmaların su stresine maruz
kalmasına neden olmaktadır.

Sulamanın temel amacı bitkiye gereksinimi kadar ve gereksindiği zaman su sağlamak
olduğundan bitkinin izlenmesi sulama zamanın belirlenmesinde doğrudan yöntemlerdendir.
Bitki, içinde bulunduğu çevreye (toprak-su-atmosfer) tepki verdiğinden ve ayrıca, su kaynağı
olan toprakla atmosfer arasında yer aldığından, sulama programlaması amacıyla bitkinin içsel su
durumunun kullanılması toprak suyu gözlemlerine dayalı geleneksel sulama programlamasına
göre çok daha sağlıklı ve güvenilir olmaktadır.

Sulama programlamasında kullanılan yöntemleri genel olarak toprağı, meteorolojik verileri ve
bitkiyi esas alan yaklaşımlar olmak üzere üç grupta toplamak olasıdır. Bitkiler, toprak ve
atmosferik çevrelerinin etkilerini bünyelerinde birleştirmektedirler. Bu nedenle sulama
programlamasında bitkiyi esas alan ölçümlerin kullanılması son yıllarda giderek artan bir önem
kazanmıştır. Yaprak su potansiyeli ve bitki su stresi indeksi bitkinin içsel durumunu tanımlayan
ve kolaylıkla ölçülebilen parametreler olduğundan, son yıllarda teknolojideki gelişmelere
paralel olarak, yüksek gelir sağlayan ürünlerin sulama programlamasında yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler, suyu daha randımanlı ve yüksek üniformite ile
uygulayabilen mikro-sulama (damla, mini-sprink gibi) yöntemleriyle birlikte kullanıldığında
sulama suyundan önemli ölçüde tasarruf sağlanmakta ve su kullanım randımanı da artmaktadır.

Bitkiler terledikçe yaprak sıcaklığı azalmakta ve hava sıcaklığının altına düşmektedir. Taç–hava
sıcaklığı farkından ve psikrometrik ölçümlerden yararlanarak bitki su stres indeksi (CWSI)
belirlenmektedir (Jackson, 1982). Anılan yöntemde ölçümler sırasında bitkiye temas
edilmediğinden, bitkilere zarar verilmemekte, hızlı ve doğru ölçümler yapılabilmektedir (Zipoli,
1990).

Bitki su stresi indeksi, iki farklı yaklaşımla bulunmaktadır. Bunlardan birincisi deneysel,
ikincisi ise teorik olanıdır. Deneysel yaklaşımda, taç-hava sıcaklığı farkı (Tc-Ta) ile buhar
basıncı açığı (VPD) arasında regresyon analizi yapılmaktadır. Teorik olanında ise bitki tacının
özelliğini yansıtan hava direnci (ra) ve tac direncini (rc) kullanarak enerji denge eşitliklerinden
bulunmaktadır. Her iki yöntemde de bulunan (Tc-Ta) farkı bitkinin karakteristik özelliğini
yansıtmaktadır (O’Toole ve Real, 1986).

Garrot ve ark. (1998) Arizona’da 4 yaşındaki Flame Seedless üzüm çeşidine uyguladıkları üç
farklı stres konusunda tam sulama, orta derecede stres ve sulanmayan konular için bitki su stresi
indeksini (CWSI) değerlerini 0.18, 0.30 ve 0.33 olarak belirlemişlerdir. İki yıllık çalışma
sonucunda sulamaların CWSI’nin 0.24-0.30 değerleri aralığında uygulanmasının en yüksek
verim için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. İnfrared termometre (IRT) ile yüzey sıcaklığı
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ölçümlerini esas alan CWSI Grimes and Williams (1990) tarafından yarı-kurak iklim kuşağında
Thompson Seedless üzüm çeşidi üzerinde yapmışlar ve CWSI ile verim arasında doğrusal
ilişkiler saptamışlardır. Van Zyl (1986) taç sıcaklığı ile toprak su içeriği arasında doğrusal
ilişkiler belirlemiştir. Bağlarda CWSI 0.30 değerine ulaştığında sulama yapılması yüksek verim
için önerilmiştir.

Sulamanın asmada verim ve tane kompozisyonu, üzüm kalitesi gibi asmanın fizyolojisine
etkisini gösteren çalışmalar mevcuttur (Smart ve Coombe, 1983; Williams ve Matthews, 1990;
Gachons ve ark., 2005; Zabihi, 2006). Ancak, bu çalışmalardan sulamanın asmanın şıra ve şarap
kalitesi üzerine olan etkisinin hem pozitif, hem de negatif olarak saptanabildiği ve asmanın
sulamaya olan yanıtının hasat zamanı, ürün yükü ve su stresinin derecesine bağlı olarak
değiştiği görülmektedir.

Bu çalışmanın amacı Çukurova Bölgesinde Ergin Çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinde bitki su
stresinin infrared termometre ile izlenmesi ile sulamanın asmaların vejetatif gelişme, verim, şıra
kalitesi üzerine etkilerini belirlemek ve en uygun sulama programını oluşturmaktır. Ayrıca,
yaprak su potansiyeli ile bitki su stresi indeksi arasındaki ilişkiler irdelemek ve alternatif sulama
programları oluşturmak projenin diğer amacıdır.

Materyal ve Metot
Araştırma 2008 yetiştirme mevsimlerinde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Bağcılık Deneme Alanında yürütülmüştür. Akdeniz iklim kuşağında bulunan
Adana ilinde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Çok yıllık veriler göre uzun yıllık
yağış ortalaması 670.8 mm, uzun yıllık sıcaklık ortalaması 19.1 oC ve uzun yıllar ortalamalarına
göre yıllık buharlaşma 1536 mm’dir.

Deneme alanının farklı noktalarından alınan bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerinin
analizi sonucunda toprağın bazı özellikleri belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge1’de verilmiştir.
Deneme alanı topraklarının profil boyunca tınlıdır ve 80 cm profil derinliğindeki kullanılabilir
su miktarı 124 mm’dir. Tarla kapasitesi ve solma noktası su içerikleri 80 cm toprak profilinde
derinlik olarak 276 ve 152 mm olarak belirlenmiştir.

Çizelge 1. Araştırma alanı topraklarının bazı özellikleri

Katman
Derinliği (cm)

Bünye
Sınıfı

Tarla
Kapasitesi

(g g-1)

Solma
Noktası
(g g-1)

Hacim
Ağırlığı
(g cm-³)

pH
Toplam

Tuz
(%)

0-20 L 26.3 15.7 1.41 7.61 0.021
20-40 L 25.2 13.1 1.36 7.77 0.017
40-60 L 24.9 13.4 1.33 7.89 0.015
60-80 L 25.1 13.7 1.34 7.90 0.015

Çalışmada 4 farklı sulama konusu ele alınmıştır. Konular yaprak su potansiyelinin (Ψw) üç farklı
değerinde sulamalar başlatılmıştır. I1 Konusu: Gözlerin uyanmasından itibaren gün ortası yaprak
su potansiyeli Ψw= – 1.0 MPa (-10 bar) değerine düştüğünde sulamanın başlatılması ve hasat
sonrasında da -1.0 MPa ile sulamaların sürdürülmesi; I2 Konusu; Gözlerin uyanmasından
itibaren gün ortası yaprak su potansiyeli Ψw= – 1.3 MPa (-13 bar) değerine düştüğünde
sulamanın başlatılması ve hasat sonrasında da -1.3 MPa ile sulamaların sürdürülmesi; I3
Konusu: Gözlerin uyanmasından itibaren gün ortası yaprak su potansiyeli Ψw = – 1.6 MPa (-16
bar) değerine düştüğünde sulamanın başlatılması ve hasat sonrasında da -1.6 MPa ile
sulamaların sürdürülmesi; I4 (Kontrol) Konusu: Sulama yapılmayan tanık konu olarak ele
alınmıştır.
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Araştırma 12 yaşlı Ergin Çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidi üzerinde tesadüf blokları deneme
desenine göre üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Sıra üzeri 2.5 m ve sıra arası 3 m olup guyot
terbiye sisteminde yetiştirilmektedir. Her bir parselde 10 asma (10 x 2.5=25 m) bulunmaktadır.
Her bir parselin uzunluğu 25 m; parsel alanı ise 3m x 25m= 75 m2’dir.

Araştırmada damla sulama sistemi kullanılmıştır. Arazi eğimli olduğundan basınç gidericili
damlatıcılı lateraller kullanılmıştır. İşletme basıncı 1.5 kg cm-2, damlatıcı aralığı 50 cm,
damlatıcı debisi 2.3 L/h olan basınç gidericili damlatıcılar kullanılmıştır. Sisteme su 200 m3

hacimli beton havuzdan bir pompa aracılığı ile alınarak verilmiştir.

Toprak profilinin ilk katmanında (0-20 cm) gravimetrik yöntemle, 20-80 cm arasında ise 20
cm’lik artışlarla nötronmetre yöntemiyle toprak suyu gözlemleri yapılmış ve hasada dek
sürdürülmüştür. Asma bitkisinin 80 cm’lik toprak profilinden tükettiği su miktarı su dengesi
eşitliği ile hesaplanmıştır. Su kullanım randımanı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanını
(IWUE) belirlemek amacıyla Howell ve ark., (1995)’nın verdiği eşitlikler kullanılmıştır.

Tüm konulara eşit miktarda gübre uygulanmıştır. Gözlerin uyanması sırasında 7 kg da-1 N,
fosfor ve potasyum hesabı ile yaklaşık 50 kg da-1 kompoze gübre (15:15:15) kullanılmıştır. Tane
tutumu döneminde azot kaynağı olarak Üre (%46N) ve Potasyum kaynağı olarak da Potasyum
sülfat (%50 K2O) 7’şer kg da-1 saf azot ve potasyum hesabına göre toprağa verilmiştir.

Bitki su stresi indeksi (CWSI) değerlerinin belirlenmesi amacıyla açık günlerde gün ortasında
infrared termometre (IRT) ile bitki taç sıcaklığı (Tc) ve hava sıcaklığı (Ta) ölçümleriyle eş
zamanlı olarak psikrometre termometre ile ıslak ve kuru hava sıcaklıkları ölçümleri yapılmıştır.
Konular üzerinde yapılan ölçümlerden Tc-Ta farkları ile havanın buhar basıncı açığı (VPD)
arasındaki ilişkilere ilişkin alt sınır ve üst sınır eşitlikleri belirlenmiştir. Psikrometrik
ölçümlerden yararlanılarak havanın buhar basıncı açığı (VPD) hesaplanarak, (Tc-Ta) ile
arasındaki ilişkiler belirlenerek Idso et al. (1981)’nın önerdiği amprik yöntemle bitki su stresi
indeksi hesaplanmıştır.

Yaprak su potansiyeli ölçümleri, portatif basınç odacığı (pressure chamber) aygıtı (PMS
Instrument Company Model 615) ile gün ortasında (12.00-13.30 arasında) haftada 3-5 gün
ölçümler yapılmıştır. Bu amaçla her parselde bir omcada tam gelişmiş, güneşe bakan iki
yaprakta ölçüm yapılmış ve bunların ortalaması gün ortası yaprak su potansiyeli değeri olarak
alınmıştır.

Deneme süresince bitkinin gelişim dönemleri, yaprak alanı gözlem ve ölçmeleri yapılmıştır.
Yaprak alan indeksi ölçümleri LAI-2000 Plant Canopy Analyzer ile yapılmıştır. Anılan aygıt ile
yaprak alanı indeksi ölçümlerinde, bitki tacı üstünde ve taç altında yapılan dağılmış radyasyon
şiddetinden yararlanılmaktadır.

Sulama düzeylerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla üzümün
olgunluk zamanında alınan salkımlarda, salkım ağırlığı (g); tanelerde, tane ağırlığı (g) ve tane
hacmi (ml); şırada, suda çözünebilir kuru madde (%), asitlik (g şıra-1) ve pH analizleri
yapılmıştır.
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Bulgular ve Tartışma
Araştırmada konulara uygulanan toplam sulama suyu miktarları ile deneme konularına ilişkin
mevsimsel bitki su tüketimi (ET), verim, su kullanım randımanı (WUE) ve sulama suyu
kullanım randımanı (IWUE) değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Araştırmada konularına göre, toplam sulama suyu miktarı, mevsimlik bitki su
tüketimi (ET), verim, su kullanım randımanı(WUE) ve sulama suyu kullanım randımanı
(IWUE) değerleri

Sulama
Konuları

Sulama Suyu
(mm)

ET
(mm)

Verim
(kg ha-1)

WUE
(kg m-3)

IWUE
(kg m-3)

I1 545 625 6775 a 1.08 1.24
I2 501 580 5743 a 0.99 1.15
I3 370 451 4685 ab 1.04 1.27
I4 - 162 4428 b 2.73 -

Farklı sulama konularının verim üzerine etkisi CV(%)= 9.3  LSD (0.05)=999.9 P=0.0042**

Deneme süresince hasada dek konulara uygulanan sulama suyu miktarları I1 konusunda 545
mm; I2 konusunda 501 mm ve I3 konusunda ise 370 mm değerleri arasında değişmiştir. Hasada
kadar geçen dönemde sulama aralıkları I1 konularında 2-6, I2 konularında 3-10 gün, I3
konularında 7-30 gün arasında hava koşullarına bağlı olarak değişmiştir. Ayrıca konulara göre
uygulanan sulama sayıları I1 konusunda 9, I2 konusunda 6, I3 konusunda 4 olmuştur.

Asma bitkisinin gözlerin uyanmasından hasada kadar geçen dönemde toplam 78 mm yağış
kaydedilmiştir. Mevsim içerisinde düşen yağış dağılımları incelendiğinde deneme yılında
(2008) mevsim içerisindeki toplam yağış uzun yıllar ortalamasına kıyasla oldukça düşük
miktarda olmuş ve toplam 78 mm yağışın %56’sı (44.1 mm) gözlerin uyanması ile çiçeklenme
arasında düşmüştür. Bundan dolayı susuz konunun verimi daha düşük olmuştur. Burada yağışın
mevsim içindeki dağılımının bağın gelişme dönemleri üzerindeki etkisinin sadece ilk gelişme
dönemlerinde (uyanma, çiçeklenme) olmadığını aynı zamanda çiçeklenme sonrası ve ben düşme
döneminde de su stresinin verim üzerindeki etkisini belirleyen faktör olabileceği söylenebilir.

Deneme yılı ortalama sıcaklık değerlerinin haziran, temmuz, ağustos aylarında uzun yıllık
ortalama sıcaklık değerlerinden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sıcaklık bakımından
çiçeklenme dönemindeki ortalama hava sıcaklığının 2008 yılında (21.43oC) uzun yıllık
ortalamaya (17.6 oC) göre daha yüksek seyretmesi bitki gelişme dönemlerinin kısalmasına
sonuçta farklı sulama konularında ve susuz konuda daha düşük verimlerin alınmasına neden
olmuştur.

Gözlerin uyanmasından (16.03.2008) hasada (07.07.2008) kadar geçen dönemde konulara göre
mevsimlik su tüketimi değerleri I1’de 625; I2’de 580 mm; I3’te 451 mm ve I4 konusunda ise 162
mm elde edilmiştir. Genel olarak uygulanan sulama suyu miktarı azaldıkça tüketim de azalma
göstermiştir. Sulama aralığı arttıkça uygulanan toplam sulama suyu miktarı azalmış ve bunun
sonucu olarak bitki su tüketimi de azalma göstermiştir.

Hasatta parsellerdeki tüm omcaların verimleri tartılarak belirlenmiş ve konulara göre elde edilen
ortalama omca verimleri belirlenmiştir. Verime ilişkin LSD gruplandırması Çizelge 2’de
verilmiştir. Farklı sulama konularının üzüm verimi üzerine etkisi istatistiksel olarak % 99
güvenle önemli bulunmuştur. Genel ortalamalara bakıldığında En yüksek verim I1 konusundan
6775 kg/ha olarak elde edilmiş bunu sırasıyla I2 konusu (5743 kg ha-1), I3 konusu (4685 kg ha-1)
ve I4 konusu (4428 kg ha-1) takip etmiştir. Genel olarak sulamanın verimi olumlu şekilde
etkilediği belirlenmiştir.



alatarım 2014, 13 (1): 17-26

22

Deneme yılında sulama konularında belirlenen bitki su tüketimi (ET) ile verim (Y) arasındaki
ilişki Şekil 1’de verilmiştir. Bitki su tüketimi (ET) ile verim (Y) arasında önemli doğrusal
ilişkiler belirlenmiştir. Uygulanan sulama suyu miktarı attıkça verimde artış olmaktadır.
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Şekil 1. Mevsimlik Bitki Su Tüketimi-Verim İlişkisi (R2=0.705*)

Ergin Çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinde sulama konularına göre taç hava sıcaklıkları farkı ile
VPD (kPa) arasındaki ilişki Şekil 2’de, Tc-Ta sıcaklık farklarının mevsim boyunca değişimi
Şekil 3'de ve Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) değerlerinin zamansal değişimleri Şekil 4'de
verilmiştir. Araştırma yılında stressiz koşulları temsil eden alt sınır eşitliği (AL=-1.4597 VPD-
1.1468; R2=0.9731**) olarak belirlenirken aşırı stresi temsil eden üst sınır eşitliği (UL=-0.1047
VPD+3.4406) olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Anılan sınır değerleri kullanılarak diğer
konulardaki CWSI hesaplanmıştır. Taç-hava sıcaklığı farkları tüm konularda Mayıs ayı boyunca
negatif değerlerde seyretmiş, 11 Haziranda ise Tc-Ta farkları pozitif değerlere ulaşmıştır.
Haziran ayı boyunca Tc-Ta farkları sulanmayan I1 ve I2 konularında negatif olmuştur.

y = -1,4597x + 1,1468
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Şekil 2. Taç-Hava Sıcaklığı farkları (Tc-Ta)  ile VPD (kPa) arasındaki ilişki
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Şekil 3. Tc-Ta sıcaklık farklarının konulara göre mevsim boyunca değişimi

Bu sonuçlar, bitkinin I1 ve I2 konularında fazla strese girmediğinin bir işaretidir. CWSI değerleri
konulara göre I1’de 0.0 ile 0.72; I2 konusunda 0.0-0.75 arasında; I3 konusunda 0.0-0.94 arasında;
I4 konusunda ise 0.1-0.9 arasında değişmiştir. I1 konusunda CWSI değerleri sulamalardan birkaç
gün sonra 0.0-0.20 aralığına dek azalmıştır.
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Şekil 4. Konulara göre CWSI’nin mevsim boyunca değişimi

Bitkiyi esas alan sulama programlamasında kullanılan yaprak su potansiyeli ve bitki su stresi
indeksi arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Deneme yılında sulamada ölçülen yaprak su
potansiyeli (Ψw) değerleriyle çeşide ilişkin belirlenen bitki su stresi indeksi (CWSI) değerleri
arasındaki ilişkiler regresyon yöntemiyle incelenmiş ve söz konusu iki parametre arasında
önemli doğrusal ilişkiler saptanmıştır (Şekil 5). Genel olarak Ψw değeri daha büyük negatif
değerlere ulaştıkça CWSI değeri de yükselmektedir. Her iki parametre de bitkinin içsel su
durumunun bitkinin yetiştirildiği hava ve toprak su koşullarının bir sonucu olarak ortaya
çıktığından Ψw ile CWSI arasında önemli ilişkilerin bulunması beklenilir. Dolayısıyla bu
çalışma sonuçlarının da gösterdiği gibi bitkiyi esas alan Ψw ve CWSI parametreleri arasında
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yakın ilişkilerin belirlenmiş olması söz konusu iki parametrenin de sulama programlamasında
kullanılabileceğini bir kez daha kanıtlamaktadır. Ancak, her iki parametre de yalnızca sulama
zamanını belirtmekte ne kadar su uygulanacağı sorusuna yanıt verememektedir. Bu ise her iki
yöntemin de önemli eksik yönleridir.

Şekil 5. Araştırma konularında Ψw (MPa) ile CWSI arasındaki ilişkiler

Deneme yılına ilişkin yaprak alanı indeksi (LAI) değerlerinin zamanla değişimi Şekil 6’da
verilmiştir. Araştırma yılında en küçük LAI değeri susuz konuda belirlenirken, en yüksek değer
I1 konusunda belirlenmiştir. Sulamanın genel olarak LAI değerini artırdığı görülmüştür. LAI’nin
olgunluk dönemlerine doğru giderek arttığı gözlenmiştir.
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Şekil 6. Farklı sulama konularında yaprak alan indeksi (LAI) değerlerinin zamanla değişimi

En yüksek WUE değeri sulanmayan I4 konusunda belirlenmiştir. En düşük WUE değeri I2
sulama konusunda saptanmıştır. WUE değerleri I1 konusunda 1.08 kg m-3; I2 konusunda 0.99 kg
m-3; I3 konusunda 1.04 kg m-3 ve sulanmayan I4 konusunda ise 2.73 kg m-3 arasında değişmiştir.
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Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça WUE değeri azalma göstermiştir. En yüksek sulama
suyu kullanma randımanı (IWUE) ise 1.27 kg m-3 ile I3 sulama konusunda belirlenmiştir.

Sulama konularının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla üzümün
olgunluk zamanında alınan salkımlarda, salkım ağırlığı (g); tanelerde, tane ağırlığı (g) ve tane
hacmi (ml); şırada, suda çözünebilir kuru madde (%) ve asitlik (g şıra-1) değerleri Çizelge 3’de
verilmiştir. Farklı sulama konularının salkım uzunluğu ve tane boyu üzerine etkisi istatistiksel
olarak % 99 güvenle önemli bulunmuştur. Ancak diğer verim bileşenleri incelendiğinde
istatistiksel anlamda konular arasında fark belirlenmese de, genel olarak sulamaların verim ve
verim bileşenlerini (salkım ağırlığı, salkım uzunluğu, salkım genişliği, tane ağırlığı, tane hacmi,
tane eni, tane boyu) olumlu yönde etkilediği görülmüş ve I4= susuz konusunda daha düşük
değerler elde edilmiştir. Üzüm şırası kalitesi üzerinde ise anılan sulama stratejilerinin etkileri
önemli çıkmamıştır.

Çizelge 3. Farklı sulama konularının verim bileşenleri (salkım ağırlığı, salkım genişliği, salkım
uzunluğu, tane ağırlığı, tane hacmi, tane eni, tane boyu, SÇKM, asitlik) üzerine etkisi

Konular
Salkım
Ağırlığı

(g)

Salkım
Genişliği

(cm)

Salkım
Uzunluğu

(cm)

Tane
Ağırlığı

(g)

Tane
Hacmi

(ml)

Tane
Eni

(mm)

Tane
Boyu
(mm)

SÇKM
(%)

Asitlik
(%)

I1 470 15.3 21 ab 3.0 2.8 14.4 17.0 a 15.0 0.509
I2 483 14.5 21.4 a 3.1 2.9 14.6 16.97 a 14.9 0.480
I3 448 15.3 22.7 a 2.8 2.6 14.3 16.73 a 15.3 0.465
I4 393 13.5 19.6 b 2.7 2.5 13.6 15.94 b 14.6 0.460

Sonuç
Sulama programlamasında bitkiye dayalı yöntemler, bitkinin toprak su, atmosfer sürekli
ortamının ortasında bulunması nedeniyle bunların bütünleşik etkilerini daha iyi yansıttıklarından
diğer sulama programlama tekniklerine kıyasla daha doğru sonuçlar vermektedir.

Genel olarak, gün ortası yaprak su potansiyelinin (Ψw=-1.0 MPa) değerinde sulanan I1
konusunda gözlenen CWSI değerleri diğer konulara kıyasla (I2: Ψw = -1.3 MPa; I3: Ψw = -1.6
MPa); önemli ölçüde küçük çıkmıştır. Sulanan konularda (I1, I2 ve I3) sulamalardan 1-2 gün
sonra CWSI değerleri 0.1-0.25 arasında değişmiştir. Sulanmayan konuda (I4) mevsim
başlangıcında belirlenen CWSI değerleri I2 ve I3 konularına kıyasla daha düşük bulunmuştur.
Ancak sonraki dönemlerde en yüksek CWSI değerleri sulanmayan konuda gözlenmiştir.
Buradan bitkinin stres koşullarına göre içsel su durumunu ayarladığı sonucuna varılabilir. Ergin
Çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinin Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI)’nin 0.30-0.35 değerleri
arasındayken sulanması durumunda en yüksek verim elde edilebileceği saptanmıştır. Sık
sulama, bitkinin strese girmesine izin vermediği gibi stomalar sürekli olarak tam açık konumda
kalmakta diğer bir deyişle terleme sürekli olarak en yüksek hızda gerçekleşmekte, bu durum
yüzey sıcaklığının hava sıcaklığından daha düşük olmasına neden olmaktadır.

Yaprak su potansiyeli (Ψw) ile CWSI arasında önemli doğrusal ilişkiler belirlenmiştir. Araştırma
sonuçları gerek Ψw ve gerekse CWSI değerleri esas alınarak sulama programı
oluşturulabileceğini vurgulamaktadır. Su kısıntısının olmadığı koşullarda Ergin çekirdeksizi
sofralık üzüm çeşidinin yaprak su potansiyelinin -1.0 MPa veya CWSI’nin 0.30-0.35 arasında
sulanması (Ψw=-1.0 MPa veya CWSI=0.30-0.35) yüksek verim için öngörülmüştür. Ancak, su
kaynaklarının kısıtlı olduğu yörelerde kısıntılı sulama uygulanabilir.

Akdeniz bölgesinde bağlarda genellikle sulama yapılmamaktadır. Bu durumda ürün niteliği ve
miktarı tamamen hava koşullarına bağlı kalmaktadır. Oysa sulama yapıldığında her yıl yüksek
nitelikli ve yüksek verim olasılığı artmakta dolayısıyla sürdürülebilir tarım için ön koşul
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sağlanmaktadır. Yüksek nitelikli yaş üzüm verimi, ürünün pazarlanmasını kolaylaştıracak ve dış
satım olanaklarını artıracak ve sonuçta üreticilerin refah düzeyinin yükselmesine neden
olacaktır. Geliştirilen olan sulama programı ile hem nitelikli hem de yüksek düzeyde ürün
alınması mümkün olacak, bu da üreticiye artı değer olarak yansıyacaktır.
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Turunçgillerde En Uygun Satış Zamanının Belirlenmesi

Osman UYSAL O. Sedat SUBAŞI Mustafa ÜNLÜ
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu, Erdemli, Mersin

Öz
Turunçgiller, gerek yaş meyve sebze üretiminin içerisinde gerekse ihracatında Türkiye açısından
önemli bir ürün grubudur. Ancak üretimin belirli bir dönemde yoğunlaşması, hasat periyodunun uzun
bir döneme yayılmış olmaması ürünlerde fiyat oluşumuna olumsuz etki etmekte ve önemli bir ihraç
ürünü olan turunçgillerde uluslararası pazarlarda bir rekabet dezavantajına neden olmaktadır. Bu
çalışmada 2003–2013 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 11 yıllık Çiftçi Eline
Geçen Fiyatlar aylık olarak reel hale getirilmiş ve turunçgil üreticilerinin daha yüksek gelir elde
edebilmeleri için en uygun ürün satış dönemini belirlemek ve garanti edilmiş bir fiyatın
hesaplanmasında Oyun Teorisi yöntemlerinden Wald (Maksimin) kriteri kullanılmıştır. Oluşturulan
model ile portakalda en uygun satış dönemi Mart ve Ekim ayları, limonda Ocak, Eylül ve Ekim
ayları, mandarinde Ekim ayı ve greyfurtta Şubat ve Kasım ayları olarak tespit edilmiştir. Üreticilerin
belirlenen dönemlerde ürünlerini satması sonucu yıllık ortalama %1.59 ila %3.88 arasında reel fiyat
avantajı sağlayacağı ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Turunçgiller; uygun satış zamanı; Oyun teorisi, Wald (Maksimin) kriteri.

Determination of the Best Marketing Time for Citrus
Abstract
Citrus is an important group both in terms of production, and export for Turkey. However not only
intensive production in a specific period, but also short harvesting period time have a nagative impact
on price formation, and in citrus, which is an important export product in the international market has
led to a competitive disadvantage. In this study, monthly citrus prices received by farmers for 11
years within 2003–2013 were obtained from Turkish Statistical Institute, and prices deflated to
determine optimal selling time of citrus by using Game theory, and to calculate a guaranteed price
through Wald (Maximin) criteria. With the obtained model optimal selling period of oranges in
March and October, lemon in January, September and October, tangerines in October, and grapefruit
in February and November have been identified. And it has been shown that producers have a real
price advantage between 1.59% to 3.88% if they would sold citrus in the specified period.

Key Words: Citrus, best marketing time, Game Theory, Wald (Maximin) criteria.
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Giriş
Turunçgiller, Citrus cinsi içerisinde yer alan; portakal, mandarin, limon, altıntop vb ekonomik
türleri içeren, taze tüketildiği gibi işlenerek de çeşitli sanayi dallarına (meyve suyu, reçel vb.)
hammadde katkısı olan bir meyve grubudur. Turunçgil tür ve çeşitlerinin anavatanı; Hindistan,
Malaya, Güney Doğu Çin, Filipinler, Burma, Tayland, Endonezya gibi Asya’nın subtropik
bölgelerinde yer alan ülkelerdir. Turunçgil yetiştiriciliği gerek dünyada, gerekse Türkiye’de son
20 yıldan bu yana hızlı bir gelişme sürecinde bulunmaktadır (Karahocagil ve ark., 2003).

Çabuk bozulabilir nitelikteki turunçgil ürünlerini tüketicinin istediği tazelik, biçim ve zamanda,
istediği yerde hazır bulundurmak gerekir. Bu ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında ambalajlama,
depolama faaliyetleri ile pazarlanması oldukça önemlidir (Akgün, 2006).

Büyük bir turunçgil üretim hacmine sahip olan ülkemizde planlı bir üretimin yapılmaması
nedeniyle turunçgil üretiminde artış görülmektedir. Tür ve çeşit tercihlerinin piyasa taleplerine
uygun olarak yapılamaması yanında kalite ve üretim ile ilgili sorunlar görülmektedir. Önemli
bir ihracat ürünü olan turunçgillerde gıda güvenliği, ürün çeşitliliği ve kalite üzerinde
hassasiyetle durulması gereken konulardır. Türkiye’de tarım sektörünün diğer üretim kollarında
da olduğu gibi turunçgil üretiminde de küçük ölçekli işletmelerin yoğunluğu dikkat
çekmektedir. Bu açıdan sektörde üreticilerin rekabet potansiyelini arttırabilmesi için
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örgütlenmesi fiyat oluşumunda etkili olacaktır. Ancak üreticilerin yeniliklere açık olmaması,
çeşit tercihi, verim ve kalite kayıpları gibi nedenlerden dolayı fiyat oluşumunda etkili
değillerdir. Bu nedenle örgütlenmeye önem verilmesi, bilinçli girdi kullanımıyla üretim
maliyetlerinin azaltılması neticesinde üretim, kalite ve pazarlama gibi unsurların rekabet gücünü
artıracaktır.

Tarımsal faaliyetin iklim koşullarından etkilenmesi, işletmecilerin ürünlerini pazara sunma
aşamasında karşılaşacakları fiyatlardan haberdar olmamaları ve hükümetin piyasaya müdahalesi
gibi dış faktörler, tarım işletmelerinin karşılaştıkları riskleri artırmaktadır (Bozoğlu ve ark,
2001).

Planlama çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir çok kantitatif yöntem risk ve belirsizlikler
konusunda yetersizdir. Bu sebeple oyun teoremi yaklaşımı; üreticilerin kararları yanında, iklim,
fiyat ve diğer faktörlerin hareketlerini de göz önüne alarak belli oranlarda bu açığı kapatmayı
amaçlamaktadır. Geçmişten günümüze Oyun teorisi yöntemi kullanılarak risk unsurunun
planlamaya dahil edildiği birçok çalışma bulunmaktadır (Langham, 1963; Agrawal ve Heady
1968; Hazell, 1970; Kawaguchi ve Maruyama, 1972; Miran ve Dizdaroğlu, 1994; Sexton,
1994; Özkan ve Akçaöz, 2002; Ghorbani, 2008; Şahin ve ark., 2009. Aigbokhaevbolo, 2011;
Adeoye ve ark., 2012; Taalimoghaddam ve Karbasi, 2012, Awuor ve ark., 2013).

Bu çalışmanın amacı, turunçgil üreticilerinin daha yüksek düzeyde gelir elde edebilmeleri için
Oyun Teorisi yardımıyla en uygun ürün satış dönemini belirlemek ve bu satış dönemini
etkileyen faktörleri ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Materyal ve Yöntem
Çalışmada 2003–2013 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Çiftçi Eline Geçen
Fiyatlar (ÇEF) Genel Tarım İndeksi kullanılarak 2013 yılına göre fiyatlar reel hale getirilmiştir.
Böylece TÜİK tarafından hesaplanan fiyatları güncel olarak yorumlama olanağı oluşmuştur.

Üreticilerin büyük bir çoğunluğu hesapçıdırlar ve riskten kaçınırlar. Bu nedenle tarımsal
faaliyetlerini sürdürürken en kötü piyasa koşullarında garanti edilmiş bir fiyat seviyesine
odaklanırlar.

Çalışmada, en uygun satış dönemlerinin belirlenmesinde ve garanti edilmiş bir fiyatın
hesaplanmasında Oyun Teorisi yöntemlerinden Wald (Maksimin) kriteri kullanılmıştır. Wald
(Maksimin) kriteri, kötümser üreticinin tercih edeceği bir yaklaşımdır ve oyuncu, en kötü
sonuçların en büyüğünü tercih etmektedir ((Miran, 1995, 2005; Şahin, 2008).

İki kişililik sıfır toplamlı oyunlarda;

a) Bir oyuncunun kaybı diğer oyuncunun kazancına eşit olup, “v” ile gösterilen bu değere
“oyunun çözüm değeri” denilmektedir. Her oyunda bir tek çözüm değeri vardır.

b) Oyuncu A için x1, x2,..........,xm den oluşan ve x1+x2+...............+xm=1 öyle bir karma
strateji seti vardır ki, A uzun dönemde A1 stratejisini, x1 kez, A2 stratejisini, x2 kez ,......,
Am stratejisini, xm kez uyguladığında, oyunun çözüm değeri olan V kadar kazanacaktır.
(Özdil, 1998).

c) Benzer şekilde B oyuncusu açısından y stratejileri için aynı koşullar geçerlidir.

d) Oyuncular stratejilerini bilmekte ancak, hangi stratejinin ne zaman oynanacağını
bilmemektedir. Bu nedenle ölçülü davranmak zorundadır (Özdil, 1998). Dolayısıyla,
oyuncular konumlarına göre minimaks ya da maksimin stratejilerini belirlemek
zorundadır.
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Oyuncu I, maksimin değeri üzerinde hareket ediyorsa (Taha, 2000);
Maks. z = v

x1 + x2 +……… + xm = 1

xi ≥ 0, i =1,2,………,m

Oyuncu II, minimaks değeri üzerinden hareket ediyorsa (Taha, 2000);
Min. w = v

y1 + y2 +……… + yn = 1

yj ≥ 0, j =1,2,………,n

İki problemde de oyunun değeri olan aynı (sınırlandırılmamış) değişken V ‘yi optimum
kılmaktadır. Bunun nedeni Oyuncu I’in problemi, Oyuncu II’nin dualini oluşturmasıdır. Bu
durum, bir problemin optimum çözümü otomatik olarak diğerinin optimum çözümü olmaktadır
anlamına gelmektedir (Taha 2000).

Çalışmada, Oyun Teorisi yönteminin içinde yer alan maksimin karar modeli kullanılmıştır. Satış
zamanının belirlenmesi amacıyla oluşturulacak karar alma modelinde, uygun değer hareket
seçeneğinin belirlenmesi için olabilecek minimum satış fiyatını, maksimum yapan seçenek
bulunacaktır. Maksimin stratejisinin esası, doğa hali ne olursa olsun (aylık satış fiyatı), çiftçinin
her stratejisine bir olasılık (cj) (veya oransal kaynak kullanımı) düzeyi atayıp, elde edilecek
gelirin belli bir minimum gelir düzeyinden (V) az olmamasını sağlamaktır (Miran 2005; Özer ve
Özçelik, 2010). Doğrusal programlama yöntemi ile maksimin değer V’yi en büyükleyecek cj
değerleri elde edilecektir. Bu değişkene (cj) oyun değişkeni adı verilmektedir ve bu değer oyun
değerinin oranını vermektedir. Bu nedenle cj değerinin toplamı 1’e eşit olacaktır (Şahin, 2008).

Oyun Teorisinde kullanabilecek genel doğrusal programlama modeli aşağıdaki gibidir.

Amaç Fonksiyonu

Maksimum z = v

Turunçgil Ürünlerine İlişkin Satış Fiyatları Kısıtı
y1m1p1 + y1m2p2 + ……………………….+ y1mnpn - V ≥ 0

y2m1p1 + y2m2p2 + ……………………….+ y2mnpn - V ≥ 0
.
ynm1p1 + ynm2p2 + ……………………….+ ynmnpn - V ≥ 0
p1 + p2 + …………. + pn =1

Buna göre;

y1m1p1,………, ynmnpn: Yıllara göre aylık çiftçi eline geçen fiyatları ifade etmektedir.

Türkiye’de turunçgillerin hasadı türlere göre değişmekle birlikte ülkemizde halihazırda ağırlıklı
olarak orta mevsim portakal çeşitleri yetiştirilmekte olup, hasat dönemi olan Ekim ayı birinci ay
kısıtı olarak modele katılmıştır. Ülkemiz limon üretimi bakımından son derece uygun bir
ekolojiye sahip olup, gerek soğuk hava gerekse doğal olarak depolama yapılabilmektedir.
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Limon hasat dönemi ise ağırlıklı olarak Eylül ayında başladığından birinci ay kısıtı olarak
modele dahil edilmiştir. Muhafaza ve depolama ile ilgili sorunlar yaşanılan Mandarin çeşitleri
ile birlikte greyfurtta da Ekim ayı birinci ay kısıtı olarak ilave edilmiştir.

Bulgular ve Tartışma
Risk faktörleri altında, tarımsal ürünler, yüksek fiyat verilerek devlet tarafından
desteklenebileceği gibi, üreticiler kendilerine en fazla geliri sağlayacak üretim dallarına
yönelerek üretim kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirebilir. Özellikle tarım gibi risk ve
belirsizliğin yoğun olduğu bir sektörde bu tür kararlar planlama yapılarak alınabilir. Geleceğe
yönelik bir planlama çalışmasıyla, tarımsal üretimi oluşturan unsurlar ekolojik, teknik ve
ekonomik koşullara en uygun şekilde optimize edilebilir (Miran, 1990; Şahin, 2008).

Yaş meyve sebze ihracatı içerisinde önemli bir ürün olan turunçgillerin fiyat oluşumunda
üreticilerden çok ihracatçılar ve dış piyasa koşulları etkilidir. Dolayısıyla üreticiler fiyat
oluşumunda piyasa koşulları ile mücadele etmektedir. Bununla birlikte turunçgillerde hasattan
itibaren ürün işleme, depolama ve pazara taşıma esnasında tür ve çeşitlere göre değişmekle
birlikte %6 ila %15 civarında kayıplar yaşanmaktadır (Subaşı ve ark., 2014). Bu nedenle
üreticiler ve fiyat oluşumuna etki eden faktörler çakışan iki oyuncu olarak düşünülebilir. Bu
çerçevede Oyun Teorisi yaklaşımı ile piyasa bir oyuncu olarak kurgulanmış buna karşılık ise
çiftçi rakip oyuncu olarak düşünülmüştür.

Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar incelendiğinde üretime bağlı olarak yıl içerisinde Ekim-Nisan arası 7
aylık dönemde portakal fiyatları bulunmaktadır. Buna göre portakalda satış zamanı
incelendiğinde, üreticilerin ürün satışı için en uygun ay olarak %78.93 ile Mart ayı tespit
edilmiştir. Bunu hasat mevsimi olarak seçilen Ekim ayı %21.07 olarak takip etmektedir. Bu
şekilde bir plan uygulanması durumunda 0.631 TL/kg’lık garanti edilmiş bir fiyat elde
edilecektir (Çizelge 1).

Model sonuçlarından elde edilen fırsat maliyetleri incelendiğinde, Ocak ayı için reel fiyatlarda
0.048 TL/kg’lık bir artış gerçekleşmesi durumunda, üreticinin bu ayda da piyasaya portakal
satması için uygun koşulların sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Satış gerçekleştirilmeyen diğer
aylara ilişkin fırsat maliyetleri Çizelge 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Çizelge 1. Portakalda en uygun satış dönemi

Üretime bağlı olarak yıl içerisinde Eylül-Ağustos arası 9 aylık dönemde limon fiyatları
bulunmaktadır. Mayıs ayından itibaren doğal depolarda muhafaza edilmiş limon piyasaya
sunulmakta ve ağustos ayı sonuna kadar devam etmektedir. Buna göre, üreticilerin limon satışı
için en uygun ay olarak %43.95 ile Ekim ayı tespit edilmiştir. Bunu hasat mevsimi olarak
seçilen Eylül ayı %39.82 ve %16.23 ile Ocak ayları takip etmektedir. Bu şekilde bir plan
uygulanması durumunda 0.880 TL/kg’lık garanti edilmiş bir fiyat elde edilecektir (Çizelge 2).

Aylar Satış Oranı (%) Fırsat Maliyeti
Ocak ( p4) 0.00 0.048
Şubat ( p5) 0.00 0.072
Mart ( p6) 78.93 -
Nisan ( p7) 0.00 0.546
Ekim ( p1) 21.07 -
Kasım ( p2) 0.00 0.031
Aralık ( p3) 0.00 0.043
Maksimum Z=0.631
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Model sonuçlarından elde edilen fırsat maliyetleri incelendiğinde, Şubat ayı için reel fiyatlarda
0.050 TL/kg’lık bir artış gerçekleşmesi durumunda, üreticinin bu ayda da piyasaya limon
satması için uygun koşulların sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Satış gerçekleştirilmeyen diğer
aylara iliksin fırsat maliyetleri Çizelge 2’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Çizelge 2. Limonda en uygun satış dönemi

Yıl içerisinde Ekim-Mart arası 6 aylık dönemde mandarin ÇEF bulunmaktadır. Buna göre,
üreticilerin mandarin satışı için en uygun ay olarak hasat dönemi olarak seçilen Ekim ayında
ürününü satması durumunda 0.746 TL/kg’lık garanti edilmiş bir fiyat elde edilecektir (Çizelge
3).

Model sonuçlarından elde edilen fırsat maliyetleri incelendiğinde, Ocak ayı için reel fiyatlarda
0.032 TL/kg’lık bir artış gerçekleşmesi durumunda, üreticinin bu ayda da piyasaya mandarin
satması için uygun koşulların sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Satış gerçekleştirilmeyen diğer
aylara ilişkin fırsat maliyetleri Çizelge 3’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Çizelge 3. mandarinde en uygun satış dönemi

Üretime bağlı olarak yıl içerisinde Eylül-Mayıs arasında 9 aylık dönemde greyfurt fiyatları
bulunmaktadır. Greyfurt için en uygun satış zamanı %66.82 ile Şubat ayı ve %33.18 ile Kasım
ayı olarak belirlenmiştir. Bu şekilde bir plan uygulanması durumunda 0.477 TL/kg’lık garanti
edilmiş bir fiyat elde edilecektir (Çizelge 4).

Model sonuçlarından elde edilen fırsat maliyetleri incelendiğinde, Ocak ayı için reel fiyatlarda
0.097 TL/kg’lık bir artış gerçekleşmesi durumunda, üreticinin bu ayda da piyasaya greyfurt
satması için uygun koşulların sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Satış gerçekleştirilmeyen diğer
aylara ilişkin fırsat maliyetleri Çizelge 4’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Aylar Satış Oranı (%) Fırsat Maliyeti
Ocak ( p5) 16.23 -
Şubat ( p6) 0.00 0.050
Mart ( p7) 0.00 0.385
Nisan ( p8) 0.00 0.627
Ağustos ( p9) 0.00 0.321
Eylül ( p1) 39.82 -
Ekim ( p2) 43.95 -
Kasım ( p3) 0.00 0.100
Aralık ( p4) 0.00 0.120
Maksimum Z= 0.880

Aylar Satış Oranı (%) Fırsat Maliyeti
Ocak ( p4) 0.00 0.032
Şubat ( p5) 0.00 0.015
Mart ( p6) 0.00 0.125
Ekim ( p1) 100.00 -
Kasım ( p2) 0.00 0.087
Aralık ( p3) 0.00 0.117
Maksimum Z=0.746
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Çizelge 4. Greyfurtta en uygun satış dönemi

2003–2013 yılları arasında ortalama reel portakal fiyatları ile hesaplanan en uygun satış
zamanları arasındaki avantaj farklılıkları Çizelge 5’de verilmiştir. Buna göre 2005, 2007 ve
2012 yıllarında reel portakal satış fiyatının ortalamasının modelden elde edilen satış zamanı
stratejisine göre daha yüksek bir değerde olduğu hesaplanmıştır. 2005 yılında en önemli
ihracatçı ülke konumunda olan Rusya Federasyonu’nun Akdeniz meyve sineği gerekçesi ile dış
ticareti geçici süre ile durdurması, 2007 ve 2012 yıllarında bir önceki yıllara göre portakal
ihracat hacmindeki yaşanan daralma neticesinde iç piyasa fiyatlarının etkilendiği görülmektedir.
İncelenen dönem itibariyle değerlendirildiğinde üreticilerin, uygulanan modele göre
davranmaları durumunda yıllık ortalama %2.25’lik bir reel fiyat avantajı sağlayacakları
beklenebilir.

İncelenen dönemde reel limon fiyatları ile hesaplanan en uygun satış zamanları arasındaki
avantaj farklılıkları Çizelge 6’da verilmiştir. Buna göre 2003, 2004 ve 2008 yıllarında reel
limon satış fiyatının ortalamasının modelden elde edilen satış zamanı stratejisine göre daha
yüksek bir değerde olduğu hesaplanmıştır.

Çizelge 5. Portakal satış zamanının yıllara göre değerlendirilmesi

Yıllar Ortalama Reel Fiyat
(TL/kg)

Model Sonucu Oluşan
Fiyat (TL/kg) Değişim (%)

2003 0.781 0.798 2.204
2004 0.827 0.855 3.368
2005 0.963 0.933 -3.132
2006 0.803 0.839 4.432
2007 0.873 0.857 -1.805
2008 0.876 0.945 7.872
2009 0.788 0.807 2.404
2010 0.861 0.919 6.833
2011 0.917 0.937 2.188
2012 0.717 0.678 -5.451
2013 0.596 0.630 5.815

Ortalama Değişim (%) 2.25

2003 ve 2008 yıllarında limon ihracat hacmindeki yaşanan daralma neticesinde iç piyasa
fiyatlarının etkilendiği, 2004 yılında ise bir önceki yıla göre üretimde meydana gelen artış
nedeniyle piyasa fiyatlarının etkilendiği söylenebilir. İncelenen dönem itibariyle
değerlendirildiğinde üreticilerin, uygulanan modele göre davranmaları durumunda yıllık
ortalama %3.88’lik bir reel fiyat avantajı sağlayacakları beklenebilir.

Aylar Satış Oranı (%) Fırsat Maliyeti
Ocak ( p5) 0.00 0.097
Şubat ( p6) 66.82 -
Mart ( p7) 0.00 0.424
Nisan ( p8) 0.00 0.421
Mayıs ( p9) 0.00 0.285
Eylül ( p1) 0.00 0.357
Ekim ( p2) 0.00 0.316
Kasım ( p3) 33.18 -
Aralık ( p4) 0.00 0.057
Maksimum Z=0.477
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Çizelge 6. Limon satış zamanının yıllara göre değerlendirilmesi

Yıllar Ortalama Reel Fiyat
(TL/kg)

Model Sonucu Oluşan
Fiyat (TL/kg) Değişim (%)

2003 1.580 1.440 -8.886
2004 1.459 1.231 -15.659
2005 1.453 1.491 2.631
2006 1.233 1.285 4.218
2007 1.494 1.502 0.519
2008 1.503 1.463 -2.709
2009 1.363 1.449 0.631
2010 1.096 1.189 8.530
2011 0.699 0.880 26.012
2012 0.763 0.895 17.382
2013 0.800 0.880 10.025

Ortalama Değişim (%) 3.88

İncelenen dönemde reel mandarin fiyatları ile hesaplanan en uygun satış zamanları arasındaki
avantaj farklılıkları Çizelge 7’de verilmiştir. Buna göre 2003, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında reel
limon satış fiyatının ortalamasının modelden elde edilen satış zamanı stratejisine göre daha
yüksek bir değerde olduğu hesaplanmıştır. 2003, 2004 ve 2010 yıllarından üretimde meydana
gelen aşırı artış ve 2005 yılında mandarinde en önemli ihracatçı ülke konumunda olan Rusya
Federasyonu’nun Akdeniz meyve sineği gerekçesi ile dış ticareti geçici süre ile durdurması
nedeniyle piyasa fiyatlarının etkilendiği söylenebilir. İncelenen dönem itibariyle
değerlendirildiğinde üreticilerin, uygulanan modele göre davranmaları durumunda yıllık
ortalama %1.59’luk bir reel fiyat avantajı sağlayacakları beklenebilir.

Çizelge 7. Mandarin satış zamanının yıllara göre değerlendirilmesi

Yıllar Ortalama Reel Fiyat
(TL/kg)

Model Sonucu Oluşan
Fiyat (TL/kg) Değişim (%)

2003 1.066 0.823 -22.836
2004 1.072 1.021 -4.722
2005 1.050 0.998 -4.981
2006 0.977 0.992 1.466
2007 1.056 1.164 10.247
2008 0.995 1.086 9.119
2009 0.975 1.016 4.212
2010 0.957 0.937 -2.128
2011 0.829 0.972 17.275
2012 0.891 0.911 2.281
2013 0.693 0.745 7.581

Ortalama Değişim (%) 1.59

2003–2013 yılları arasında ortalama reel greyfurt fiyatları ile hesaplanan en uygun satış
zamanları arasındaki avantaj farklılıkları Çizelge 8’de verilmiştir. Greyfurt üretimindeki artış ve
2003 yılında dış ticaret hacminin azalması piyasa fiyatlarını etkilemiştir. Bu dönem itibariyle
değerlendirildiğinde üreticilerin, uygulanan modele göre davranmaları durumunda yıllık
ortalama %1.86’lık bir reel fiyat avantajı sağlayacakları beklenebilir.
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Çizelge 8. Greyfurt satış zamanının yıllara göre değerlendirilmesi

Yıllar Ortalama Reel Fiyat
(TL/kg)

Model Sonucu Oluşan
Fiyat (TL/kg) Değişim (%)

2003 0.635 0.581 -8.522
2004 0.607 0.617 1.592
2005 0.638 0.650 1.886
2006 0.552 0.534 -3.178
2007 0.595 0.599 0.740
2008 0.555 0.620 11.659
2009 0.521 0.513 -1.548
2010 0.628 0.688 9.550
2011 0.432 0.476 10.082
2012 0.491 0.475 -3.269
2013 0.470 0.477 1.489

Ortalama Değişim (%) 1.86

Sonuçlar
Tarım sektöründe üreticiler; doğal şartlar, üretim yapısı ve piyasalardan kaynaklanan çeşitli
risklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Tarımda önemli risklerden birisi fiyattan kaynaklanan
risktir. Bu yüzden tarımsal faaliyetler, değişen piyasa koşullarına ayak uydurmayı
gerektirmektedir.

Türkiye dünya çapında önemli bir turunçgil üreticisi ve Akdeniz çanağında söz sahibi ülke
haline gelmiştir. Üretim artışıyla paralel olarak toplam turunçgil meyvelik alanı ve ağaç başına
veriminde de artış gerçekleştirmiştir. Bu artış dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Söz
konusu artışların temel nedenleri arasında yeni üretim alanlarında daha sık dikim tercih
edilmesi, tercih edilen tür ve çeşitlerin verimlerinin nispeten yüksek olması gibi faktörler ön
plana çıkmaktadır. Ancak üretim sürecinde gübre, ilaç, sulama ve akaryakıt gibi girdi
maliyetlerindeki artışın yanı sıra belirli dönemlerde iç piyasada ve ihracatta ürün fiyatlarında
yaşanan istikrarsızlıklar pazarlanmada önemli sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde en fazla üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen ürün grubu olan turunçgillerde gerek
üretim ve iç piyasadaki gelişmeler gerekse dış ticarette yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle fiyat
istikrarsızlığı yaşanmasına neden olmakta, üreticilerin alternatif bir stratejisi olmaması
nedeniyle de ürün fiyatlarında dalgalanmalar meydana gelmektedir.

Turunçgil tür ve çeşitlerinin üretim döneminin belirli bir dönemde yoğunlaşması, hasat
periyodunun uzun bir döneme yayılmış olmaması ürünlerde fiyat oluşumuna olumsuz etki
etmekte ve bu durum uluslararası pazarlarda bir rekabet dezavantajına neden olmaktadır. Bu
nedenle ürünlerin üretim ve pazarlanmasındaki risk unsurları dikkate alınarak, hem kaynakların
daha etkin kullanılması hem de üreticilere avantaj sağlayacak bir üretim planlaması ile iç
piyasada dengeli bir ürün arzı sağlanabilecek, dış ticarette de önemli bir rekabet avantajı
yakalanabilecektir.

Genel olarak iç piyasa koşullarında turunçgil üretimi ve pazarlaması, Oyun Teorisi modeli ile
birlikte değerlendirildiğinde; üreticilerin ürünlerini oluşturulan model çerçevesinde belirlenen
dönemlerde satması sonucu yıllık ortalama %1.59 ila %3.88 arasında reel fiyat avantajı
sağladığı ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede, portakal, limon, mandarin ve greyfurt gibi turunçgil tür ve çeşitlerinde depolama
olanaklarının geliştirilmesi, üretim sezonunun erkenci ve geççi çeşitlerle uzatılması; verimli ve
daha kaliteli meyve oluşturan yeni çeşitlerle pazarların korunması ve genişletilmesi durumunda
üreticilerin reel bir fiyat avantajı sağlayacakları beklenmektedir.
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Mersin İli Turunçgil İhracatı Yapan Paketleme Tesislerinin Yaşadıkları Sorunlar
ve Çözüm Önerileri *

O. Sedat SUBAŞI Osman UYSAL Mustafa ÜNLÜ
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu, Erdemli - Mersin

Öz
Bu çalışmanın amacı, Mersin ilinde bulunan turunçgil ihracatı yapan paketleme tesislerinin
yaşadıkları sorunların ortaya konulması ve mevcut sorunların çözümü konusunda öneriler ortaya
koymaktır. Çalışmada, Mersin ilinde faaliyet gösteren 67 tesisin tamamıyla 2014 yılının Ocak ayı
içerisinde anketler yapılmıştır. Anketlerle elde edilen veriler kullanılarak ulaşılan tanımlayıcı
istatistikler yorumlanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada çok değişkenli analiz
tekniklerinden olan faktör analizi kullanılmıştır. Turunçgil paketleme tesisleri yetkililerinin önemli
olarak gördüğü 25 önemli sorun ortaklık unsuru dikkate alınarak 16 değişkene indirilmiş ve 3
faktörde toplanması ile sonuçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde Ar-Ge ve rekabet,
finansman ve pazarlama ile üretim maliyetleri sektörün yaşadığı sorunları ifade eden faktörler olarak
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mersin, turunçgil, paketleme tesisi, faktör analizi.

Problems and Suggested Solutions of Packing Houses which are Exporting Citrus in Mersin
Province

Abstract
The purpose of this study is to determine the problems of packing houses which are exporting citrus
in Mersin province and ascertain the solution of existing problems. In the study, surveys were
conducted with all 67 packing houses that operating in Mersin province in January of 2014. The data
obtained from the survey was constructed by calculating descriptive analysis. Factor analysis, one of
the multivariate analyses techniques, was implemented in the study. 25 major problems received from
citrus packing houses officials and summarized in 16 variables within 3 factors groups which are
R&D and competition, finance and marketing, and also production costs that are issues which the
citrus sector come up against.

Key Words: Mersin province, citrus, packing house, factor analysis.
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Giriş
Ana vatanı Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan olan turunçgiller, günümüzde ılıman iklimlere
sahip hemen hemen tüm ülkelerde yetiştirilmektedir. Turunçgiller; altıntop, limon, lim,
mandarin ve portakal gibi yetiştiriciliği yaygın ve ekonomik değeri olan türlerin dışında şadok,
ağaç kavunu, bergamot gibi diğer türleri de içerisinde bulunduran bir bitki topluluğudur. C
vitamini içeren, insan sağlığına önemli yararı bulunan turunçgiller, sofralık, taze tüketiminin
yanında reçel, marmelat ve meyve suyu olarak değerlendirilmekte bunun yanında kozmetik
sektöründe de ham madde olarak kullanılmaktadır. Yurdumuz, dünya turunçgil üretim alanının
en kuzey sınırında yer almaktadır (Akgün, 2006).

Günümüzde meyve ve sebze üretimi, tarımsal üretimde önemli bir yere sahiptir. Türkiye,
bulunduğu coğrafi konum itibariyle turunçgil üretimi ve pazarlaması açısından avantajlı bir
konuma sahiptir. Özellikle Akdeniz Bölgesi turunçgil üretimi ve ihracatı ile ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlamaktadır. Yetiştiricilik, derim esnasında ve sonrasında yapılan bir takım
hatalar ve bilgi eksiklikleri yüzünden turunçgil ürünleri ve dolayısıyla da ülke ekonomimiz
önemli miktarda kayıplara uğramaktadır.

* Mersin Ticaret Borsası koordinatörlüğünde yürütülen ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya
Kalkınma Bakanlığı görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk yazarlara aittir.
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Türkiye 2013 yılında yaklaşık 43 milyon ton yaş meyve ve sebze üretim miktarı ile önemli bir
üretici ülke konumunda yer almaktadır ( FAO, 2013). Tarım ürünleri ihracatı içerisinde ise %11
pay alan yaş meyve sebze ürünlerinin yaklaşık %5’ini turunçgiller oluşturmaktadır. Yaş meyve
sebze ihracatı içerisinde ise turunçgillerin payı yaklaşık %37 düzeyindedir (AKİB, 2013).

Tarımsal üretimde amaç, ürünlerin yıl boyunca yeterli ve en yüksek kalitede tüketiciye
ulaştırılmasıdır. Tarımsal ürünler, özellikle yaş meyve ve sebzeler içerdikleri bol miktarda
sudan dolayı, diğer ürünlere göre dış koşullardan çabuk etkilenir ve özelliklerini çabuk
kaybeder. Ayrıca hasat sonrası hala canlı olduklarından terleme ve solunum yapar ve dolayısıyla
fizyolojik olarak ağırlık kaybına uğrar. Patojenlerin hücumuna açık vaziyettedir. İşte hasat
sonrası sebze ve meyvelerin kontrol altında tutulması ve çevre koşullarında etkilenip
özelliklerini kaybetmemesi gerekir. Bunun için gerekirse pazarlama, soğuk bir zincir halkası
içinde gerçekleştirilir. Bunun için hasat edilen ürünler en kısa zaman içinde işlemeye tabi
tutulmalı, ambalajlanmalı ve soğutmaya alınmalıdır. Pazara ne kadar çabuk ulaştırılır ve taze
olarak sunulursa, bu hem tüketici, hem de üretici ve pazarlayıcı açısından yarar getirir. Bu
araştırmada, ağırlıklı olarak ihracat odaklı faaliyet gösteren Mersin ilindeki turunçgil paketleme
tesislerinin mevcut yapısı ve sektörde yaşadıkları sorunlar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
çerçevesinde bu sorunlara çözüm önerilmeye çalışılmıştır.

Materyal ve Yöntem

Materyal

Çalışmanın ana materyalini, Mersin ilinde turunçgil ihracatı yapan paketleme tesisleri ile
yapılan görüşmeler sonucu elde edilen birincil veriler oluşturmuştur. Ayrıca konu ile ilgili daha
önce yapılmış olan çalışmalardan da faydalanılmıştır. Mersin ilinde faaliyet gösteren 67 tesis ile
“Tam Sayım Yöntemi” kullanılarak 2014 yılının Ocak ayı içerisinde anketler yapılmıştır.

Yöntem

Araştırmada, turunçgil paketleme tesisleri yetkililerinden alınan görüşler neticesinde 25 önemli
sorun belirlenmiş ve faktör analizine tabi tutulmuştur. Çok değişkenli analiz tekniklerinden
birisi olan faktör analizi ile veriler arasındaki karşılıklı bağımlılığın kökenini araştırılmaktadır
(Kurtuluş, 1998). Kısaca veri azaltma tekniği olarak da tanımlanan faktör analizi, verilerin daha
anlamlı ve özet bir biçimde sunumunu sağlamaktadır (Ness, 2002).

Faktör analizi çok sayıdaki veri üzerinde birbiriyle ilişkili değişkenleri bir araya getirerek, az
sayıda ilişkisiz değişken elde etmeye yarayan çok değişkenli istatistik tekniğidir. Faktör
analizinde, gözlenen fazla sayıda değişken, daha az sayıda faktör ile açıklanmaya
çalışıldığından, öncelikle değişkenler arası korelasyonlar göz önünde bulundurulur (Johnson ve
Wichern 1992). Faktör analizi, boyut indirgeme ve bağımlılık yapısını yok etme amacını
gerçekleştirmekle birlikte, p değişkenli bir olayda birbiri ile ilgili değişkenleri bir araya
getirerek, az sayıda yeni (ortak) ilişkisiz değişken bulmayı amaçlar (Tatlıdil 2002).

Faktör analizi kullanılarak yapılan farklı birçok çalışmada gözlenen değişkenlerden oluşturulan
bir model yeniden tanımlanan değişken grupları tarafından açıklanmıştır (Doğangün, 2007;
İlhan, 2007; Dağıstan ve ark., 2008; Benzing  ve ark., 2009; Yılmaz, 2010; Çelik, 2012; Abdi ve
ark., 2013).

Genel faktör modelinin birçok şekilleri vardır. En yaygınları "common factor analysis" ve
"component factor analysis"'dir (Gözener ve Sayılı, 2011). Faktör modelinin seçimi
araştırmanın amacına bağlıdır. Faktör analizinin matematiksel modeli, standardize edilmiş i
değişkeni için şu şekildedir:

X = Ai1 F1 + Ai2 F2 +……………..+ Aik Fk + U
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Eşitlikte;
- F1, 2, ….., k = Genel faktörler,
- U = Unique faktör,
- Ai1, i2,….., ik = k adet faktörü birleştiren sabitlerdir.
Unique faktörlerin birbirleriyle ve genel faktörlerle korelâsyonlarının olmadığı kabul
edilmektedir (Gül, 1995). Faktörler gözlenen değişkenlerden çıkartılmaktadırlar ve onların
doğrusal bileşenleri olarak tahmin edilebilirler.

J’inci faktör olan Fj'nin genel tahmin eşitliği aşağıdaki gibidir:

Fj = ΣWjiXi = WjiX1 + Wj2X2 + ......+ WjpXp

Eşitlikte;

Wi = Skor sayılarını,
Xi = Standardize edilmiş değişkeni,
P = Değişken sayısını göstermektedir.

Bulgular ve Tartışma
Mersin ilinde 825 279 ton turunçgil ürünleri üretilmektedir (Anonim, 2013). İncelenen
tesislerde bir üretim sezonunda 1 075 408 ton turunçgil ürünleri işlediği ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla ilin kendi üretimi yanında çevre illerden de önemli ölçüde ürün tedarik edildiği
ortaya çıkmaktadır. İncelenen paketleme tesisleri toplam 1 211 630 m2 alanda faaliyetlerini
sürdürmekte olup, bu alanın %39’u kapalı alan olduğu tespit edilmiştir. Paketleme tesislerine
ilişkin mülkiyet durumu incelendiğinde, 54 tesisin kendi mülkiyetinde faaliyetlerini sürdürdüğü,
13 tesisin ise kiracı konumunda olduğu tespit edilmiştir. Sektörde ortalama faaliyet süresi 14 yıl,
en deneyimli tesis 49 yıl olarak tespit edilmiştir (Subaşı ve ark., 2014).

Tesislerin ürün tedarik yapısı incelendiğinde ürünlerin %73’ünün doğrudan üreticiden,
%14’ünün tüccarlardan ve %13’ünün ise paketleme tesislerinin kendi üretimi yanında
sözleşmeli üretim gerçekleştirdiği üreticilerden sağladığı ortaya çıkmıştır. Tesislerde ürünler
turunçgil türlerine göre farklılık göstermekle birlikte işlenmeden önce 20 ila 59 gün arasında
depolama yapılırken, işlenmiş ürünlerde bu süre en az 7 ve en çok 21 gün arasında
değişmektedir. Tesislerin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından üretim
sezonunu uzatmaya dönük Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yapılması kapasite kullanım
oranlarında artışa neden olabilecektir. Mersin ilinde bulunan turunçgil paketleme tesisleri
yaklaşık olarak yılın 6 ayında aktif olarak çalışmaktadır. Bu tesislerin turunçgil ürünleri yanı
sıra diğer ürünlere de yönelmesiyle yıl boyu daha rantabl çalışma ve kapasite kullanımı artışı
sağlayabileceklerdir. Bu tesisler turunçgil ürünlerinin %68’ini yurtdışına ve %32’sininde
yurtiçine satışının gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Tesisler işletme kapasitelerinin %62’sini
kullanırken, üretim sezonu içerisinde bu oran %72, üretim sezonu dışında ise %39’unu
kullanabilmektedir (Subaşı ve ark., 2014).

Çalışmada Mersin ilinde faaliyet gösteren turunçgil ihracatı yapan paketleme tesislerinin
yaşadığı sorunlar faktör analiz tekniği ile belirlenmiştir. Çok değişkenli analiz tekniklerinden
birisi olan faktör analizi ile veriler arasındaki karşılıklı bağımlılığın kökenini araştırılmıştır.
Faktör analizinin birinci aşamasında ana bileşenler ile uygun olan faktör sayısı belirlenmiştir.
Faktör sayısı belirlenirken eigenvalue (özdeğer) değeri 1’in üzerinde olan faktörler dikkate
alınmıştır. Buna göre turunçgil paketleme tesislerinin yaşadıkları sorunlar konusunda Çizelge
1’de yer alan 25 adet değişken ile başlanılan faktör analizi sonucunda ortaklık unsuru yüksek
olan 16 değişken ile analiz yapılmış ve sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. Yapılan faktör analizi
sonucunda elde edilen bulgulara göre, paketleme tesislerinin yaşadıkları sorunlar 3 faktör (Ar-ge
ve Uluslar arası rekabet, Finansman ve Pazarlama, Üretim maliyeti) altında toplanmıştır. Bu 3
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faktörün toplam varyans içindeki payları sırası ile %50.507, %10.075 ve %7.498’dir. Toplam
varyansın %68.080’i bu faktörler tarafından açıklanmaktadır.

Çizelge 1. Mersin ilinde turunçgil ihracatı yapan paketleme tesislerinin yaşadıkları sorunlar ve
önem düzeyleri

Sorunlar Önem Düzeyi (%)* Ortalama1 2 3 4 5
Enerji maliyeti 83.58 14.93 0.00 0.00 1.49 1.21
İş gücü maliyeti 77.61 14.93 4.48 1.49 1.49 1.34
Nitelikli personel eksikliği 52.24 32.84 7.46 5.97 1.49 1.72
Vasıfsız iş gücü eksikliği 20.90 23.88 32.84 20.90 1.49 2.58
Tesis altyapı eksikliği 44.78 25.37 11.94 14.93 2.99 2.06
Teknoloji /donanım yetersizliği 49.25 26.87 13.43 8.96 1.49 1.87
Ham madde maliyeti 67.16 23.88 2.99 4.48 1.49 1.49
Ham madde kalitesi 74.63 16.42 0.00 5.97 2.99 1.46
Düzensiz tedarik 41.79 32.84 8.96 10.45 5.97 2.06
Pazarlama faaliyeti 53.73 32.84 5.97 5.97 1.49 1.69
Nakliye lojistik imkânlar 55.22 26.87 8.96 7.46 1.49 1.73
Nakliye lojistik maliyeti 59.70 28.36 4.48 5.97 1.49 1.61
Yurt içi vergiler 64.18 25.37 4.48 4.48 1.49 1.54
Yurt içi yasal düzenlemeler 62.69 29.85 4.48 1.49 1.49 1.49
Yurt içi tahsilât 58.21 23.88 10.45 5.97 1.49 1.69
Yurt içi haksız rekabet 58.21 22.38 5.97 10.45 2.99 1.78
Yurt dışı vergiler 49.25 25.37 7.46 10.45 7.46 2.01
Yurt dışı yasal düzenlemeler 56.72 23.88 5.97 5.97 7.46 1.84
Yurt dışı tahsilat 65.67 16.42 2.99 10.45 4.48 1.72
Uluslar arası haksız rekabet 53.73 26.87 5.97 5.97 7.46 1.87
Yurtdışı talepte devamlılık 55.22 25.37 5.97 7.46 5.97 1.84
Yerel rakiple fiyat rekabeti 59.70 20.90 10.45 4.48 4.48 1.73
Uluslar arası fiyat rekabeti 62.69 25.37 2.99 2.99 5.97 1.64
Satış sonrası yaşanan sorunlar 67.16 19.40 5.97 4.48 2.99 1.57
Teşvik / hibe sorunları 73.13 17.91 2.99 1.49 4.49 1.46

*: 1. Çok önemli; 2. Oldukça Önemli; 3. Önemli; 4. Az önemli; 5. Önemli değil

Şekil 1. Faktör sayısının belirlenmesinde kullanılan grafik
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Çizelge 2. Özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve varyans

Ele Alınan Değişkenler

Faktörler
Bağımlılık

(h2)
Ar-Ge ve

Uluslararası
Rekabet

Finansman
ve

Pazarlama

Üretim
Maliyeti

X1 Enerji maliyeti 0.156 0.160 0.842 0.758
X2 İş gücü maliyeti 0.246 0.283 0.773 0.738
X3 Nitelikli personel eksikliği 0.712 -0.111 0.343 0.637

X4 Teknoloji ve donanım
yetersizliği 0.199 0.727 0.184 0.602

X5 Hammadde kalitesi 0.566 0.410 0.389 0.640
X6 Düzensiz tedarik 0.364 0.595 0.004 0.487
X7 Yurt içi vergiler 0.361 0.357 0.644 0.673
X8 Yurt içi tahsilat 0.029 0.814 0.330 0.773
X9 Yurt içi haksız rekabet 0.158 0.731 0.218 0.608
X10 Yurt dışı vergiler 0.759 0.304 0.213 0.713
X11 Yurt dışı tahsilat 0.398 0.756 0.167 0.757
X12 Uluslararası haksız rekabet 0.831 0.323 0.068 0.800
X13 Yerel rakiple fiyat rekabeti 0.738 0.375 0.115 0.698
X14 Uluslararası fiyat rekabeti 0.836 0.197 0.187 0.772
X15 Satış sonrası yaşanan sorunlar 0.473 0.631 0.285 0.703
X16 Teşvik ve/veya hibe sorunları 0.614 0.309 0.245 0.533
Öz Değer (Eigenvalues) 8.081 1.612 1.200
Varyans 50.507 10.075 7.498
Eklemeli Varyans 50.507 60.582 68.080
KMO Değeri 0.870
Bartlett's Test of Sphericity Sig.: 0.000

 Faktör 1 (Ar-ge ve Uluslararası rekabet):

— Nitelikli personel eksikliği (X3): Yaşanan sorunlar ile ilgili olarak nitelikli personel
yetersizliğinden dolayı yeni tür ve çeşitlerin geliştirilmesi, hasat sonrası kayıpları asgari
seviyede tutmaya yönelik Ar-ge konusunda önemli aksaklıklar yaşanmaktadır.
— Hammadde kalitesi (X5): Üretim kaynaklı sorunlar neticesinde özellikle uluslararası
pazarlarda rekabet gücü azalmaktadır.
— Yurt dışı vergiler (X10): Uygulanan yurt dışı vergiler neticesinde özellikle Avrupa pazarında
rekabet gücü azalmaktadır.
— Uluslararası haksız rekabet (X12): Tarife dışı engeller nedeniyle yurtdışı pazarlarda rekabet
gücü azalmaktadır.
— Yerel rakiple fiyat rekabeti (X13): Turunçgil ihracatının belirli ülkelerde yoğunlaşması
nedeniyle söz konusu ülkelere ihracat yapabilmek amacıyla firmaların birbiri ile yoğun rekabeti
sektöre olumsuz yansımaktadır.
— Uluslararası fiyat rekabeti (x14): Ülkemiz turunçgil üretiminde artan girdi maliyetleri
kaynaklı sorunlarından dolayı rakip ülkeler ile fiyat rekabeti yaşanmaktadır.
— Teşvik ve/veya hibe sorunları (X16): Sektöre yönelik teşvik ve hibe uygulamalarında yaşanan
çeşitli aksaklıklar uluslararası pazarlarda rekabeti olumsuz etkilemektedir.

 Faktör 2 (Finansman ve Pazarlama):

— Teknoloji ve donanım yetersizliği (X4): Tesisler ekipman temininde finansal sorunlar
yaşamaktadır.
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— Düzensiz tedarik (X6): Turunçgil üretiminde hasat sezonunun belirli bir dönemde
yoğunlaşması nedeniyle tesisler ürün temininde sorun yaşamaktadır.
— Yurt içi tahsilat (X8): İç piyasada yaşanan tahsilat sorunu tesislerin mali yapısını olumsuz
etkilemektedir.
— Yurt içi haksız rekabet (X9): Turunçgil ürünlerinin tedarik ve pazarlama aşamalarında
yaşanan iç rekabet firmaları olumsuz etkilemektedir.
— Yurt dışı tahsilat (X11): İhraç edilen ürünlerin son varış noktasına ulaştıktan uzun bir süre
sonra tahsilat gerçekleşmesi tesislerin finansal yapısını olumsuz etkilemektedir.
— Satış sonrası yaşanan sorunlar (X15): Özellikle ihracatta alıcıların ürünlerde meydana gelen
kalite kayıpları ile ilgili objektif olmayan yaklaşımları tesisleri finansal olarak olumsuz
etkilemektedir.

 Faktör 3 (Üretim maliyeti):

— Enerji maliyeti (X1): Tesislerin sanayi abone grubu tüketim tarifesi üzerinden enerji tüketimi
gerçekleştirememesi önemli bir maliyet unsurudur.
— İş gücü maliyeti (X2): İş gücünün yoğun olarak kullanıldığı hasat ve işleme süreçlerinde
maliyetin yüksek oluşu ürün fiyatlarına yansımaktadır.
— Yurt içi vergiler (X7): Ürünlerin alımı, işlenmesi ve satılması aşamasında alınan vergiler ürün
maliyetini etkilemektedir.

Sonuç ve Öneriler

Elde edilen bulgulara göre, turunçgil ihracatı yapan paketleme tesislerinin yaşadıkları sorunlar
Ar-Ge ve uluslararası rekabet, finansman ve pazarlama ile üretim maliyeti olmak üzere 3 faktör
altında toplanmıştır. Dolayısı ile bu çerçevede; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretim
aşamasında denetim ve kontrolleri artırması, mevcut destek ve teşvik uygulamalarının
çeşitlendirilmesi, uluslararası alanda daha aktif rol alması, belirli kalite ve standartların
geliştirilmesi yanında ürünlerde raf ömrünü uzatmaya dönük Ar-Ge çalışmalarının yapılması
yaşanan sorunların çözümüne katkılar sağlayabilecektir.

İncelenen tesislerde hasat sonrası kayıpların; hasat ve üretim sürecindeki hatalar ile üründe
meydana gelen ağırlık/su kaybından kaynaklandığı belirlenmiştir. Araştırmada sektör ile ilgili
girdi maliyetlerinin düşürülmesi, destek miktarlarının artırılması, teşviklerin zamanında
ödenmesi, kurumsallaşma zorunluluğu ve üreticilerin bilinçlendirilmesi gibi konularda gerekli
çalışmaların yapılması, finansman, pazarlama ve maliyet gibi sektörün temel sorunlarının
çözümünde önemli rol oynayacaktır.

Ayrıca ihracat desteği uygulaması ve kullanımında yaşanan sorunların giderilmesi, Ekonomi
Bakanlığının sağladığı mevcut destek ve teşvik uygulamalarının artırılması ve/veya
çeşitlendirilmesi, maliyeti azaltıcı düzenlemelerin yapılması, lojistik sorunların çözülmesi ile
denetim ve kontrollerin artırılması dış ticaret sürecinde yaşanan aksaklıkları giderebilecektir.
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Manaz Meyvesi (Amelanchier alnifolia Nutt. ex M. Roem)
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Öz

Manaz anavatanı kuzey Amerika kıtası özellikle Alaska, batı Kanada ve orta batı ABD olan odunsu
bir bitki türüdür. Çalı veya küçük ağaç formuna sahip manaz bitkisi kışın yaprağını döker ve 12 m’ye
kadar boylanabilir. Bitki farklı toprak ve asitlik değerlerine toleranslıdır ve aynı zamanda soğuğa çok
dayanıklıdır. Anavatanında yıllardır bitkiden gıda, ilaç ve odun olarak faydalanılmaktadır. Bitkinin
meyvesi oldukça küçüktür ve olgunlaştığında kırmızıdan mor-siyah bir renge bürünür. Meyve yerliler
tarafından kurutulmuş etlere aroma kazandırmak, korumak amacıyla kullanılagelmiştir. Şekerli ve
hafif bademi andıran bir tat ve aromaya sahip olan meyve, sıklıkla boyut, tekstür ve aroma olarak
maviyemiş ile karıştırılır fakat maviyemişten farklıdır ve botanik olarak daha çok elma, üvez ve alıca
benzemektedir. Meyve polifenol antioksidan içeriği bakımından oldukça zengindir. Bitki ayrıca beyaz
çiçekleri ve sonbahar yaprak rengi nedeni ile süs bitkisi olarak ta kullanılmaktadır. Bu derleme
makalesi manaz bitkisi ile alakalı ilk kapsamlı Türkçe yazındır.

Anahtar Kelimeler: Amelanchier alnifolia, manaz, antioksidan, mavi-mor yemiş.

Saskatoon Berry (Amelanchier alnifolia Nutt. ex M. Roem)

Abstract

Saskatoon berry is a woody plant species native to the North American continent, and specifically,
Alaska, most of north-western Canada, and western and the north-central United States. The plant
with a form of a shrub or small tree sheds their leaves in winter and can reach up to 12 m in height.
Saskatoon can tolerate wide range of soil pH and texture and is also very cold-hardy. Saskatoon berry
has historically been used as food, medicine and wood. The fruit is a quite small, and turn to a color
of purple-black from red when it ripens. The fruit has being added to dried meat as flavor and
preservative by indigenous people. Sweet and subtle-almond flavored fruit is frequently compared to
blueberry in the sense of size, texture and flavor; however, it is different from blueberry and
botanically similar to the apple, mountain ash and hawthorn. Saskatoon berry is used an ornamental
plant due to especially white flowers and fall leaf color. The fruit is also very rich in polyphenol
antioxidant content. This review article is the first Turkish literature related to Saskatoon berry.

Key Words: Amelanchier alnifolia, manaz, antioxidant, purple-black berry.
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Giriş

Manaz ABD ve Kanada’da “alder-leaf shadbush”, “dwarf shadbush”, “juneberry”, “pacific
serviceberry”, “saskatoon”, “saskatoon serviceberry”, “saskatoon berry”, “western juneberry”,
“western serviceberry”, “western shadbush” gibi birçok değişik isimle anılmaktadır (Anonim,
2014a). ABD’de önceleri bu bitkiye “güvercin yemişi” adı da verilmiştir (Schorger, 1955).
İngilizce “saskatoon” kelimesi kuzey Amerika yerlilerinden olan Cree kabilesi dilindeki
“misâskwatômina” kelimesi kökenlidir ve “Saskatoon bölgesinde yetişen tatlı ve mor renkli
küçük meyve” anlamına gelmektedir (Anonim, 2014b). Kıta yerlileri tarafından uzun yıllardır
bilinen bitkinin meyvesi ve çiçeği, dini veya sosyolojik merasimlerde hala kullanılmaktadır;
örneğin bir meyveyi önce güneşe tutmak sonra da toprağa gömmek doğaya bir teşekkür niteliği
taşımaktadır. Doğal olarak yetiştiği bölgelerde yerliler için temel besin ürünlerinden biridir hatta
bu yüzden bir sürü kabile hasat zamanının başlamasını bir merasimle kutlamaktadırlar (St-
Pierre, 2005).

Manaz ilk defa doğal formlarının bolca bulunduğu Kanada’da kuzey Alberta eyaletinde 1918
yılında kültüre alınmıştır. Dolaysıyla günümüzde ticari olarak en fazla üretim yapan ülke
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Kanada olup bunu ABD takip etmektedir. Bitkinin hemen hemen her toprakta yetişebilmesi ve
doğal yaşamı desteklemesi ekolojik çeşitlilik açısından da büyük önem taşımaktadır. Birçok
canlı, bitkinin hem meyvelerini hem de vejetatif aksamlarını besin olarak tüketmektedirler.
Ayrıca bitki küçük memeli hayvanlar ve kuşlar için iyi bir korunma kaynağıdır. İlaveten, manaz
bitkisi toprak erozyonunu önlemek için ırmak ve dere kenarlarında yetiştirilmektedir (St-Pierre,
2005).

Meyve özellikle boyut ve rengi ile maviyemişi andırmakta bu yüzden sıklıkla maviyemiş ile
kıyaslanmaktadır. Hâlbuki manaz meyvesi, maviyemişten oldukça farklıdır daha çok üveze ve
alıca benzemektedir. Şekerli ve hafif bademi andıran bir tada sahip olan meyvenin antioksidan
içeriği maviyemiş, çilek ve ahudududan daha zengindir (Bhagwat ve ark., 2011).

Anavatanı, Sınıflandırılması, Ekolojik İstekleri

Manazın anavatanı kuzey Amerika kıtasının orta batı kısımları olarak kabul edilmektedir
(Dyrness ve Acker, 2010). Yaygın olarak bulundukları kesimler güney Alaska’dan güney
Kaliforniya’ya kadar olan bölge, doğu Alberta, Güney ve Kuzey Dakota, Colorado, New
Meksiko ve Arizona’dır (Dyrness ve Acker, 2010). Bitki Kaliforniya’da deniz seviyesinden
2600 m, Colorado’da ise 3500 m yüksekliklerde bile yetişebilmektedir (Hitchcock ve ark.,
1961). Kurağa oldukça dayanıklıdır, yıllık sadece 340 mm’lik bir yağışa ihtiyaç duyar, bu
yüzden batı Oregon ve Washington’ın en kurak bölgelerinde bile yetişebilmektedir (Dyrness ve
Acker, 2010).

Manaz bitkisinin familyası Rosaceae, alt familyası Amygdaloideae, cinsi Maleae ve türü
Amelanchier’dir (Anomim, 2014a). Amelanchier cinsi kuzey Amerika, Avrupa, kuzey Afrika ve
doğu Asya’da dağılım gösteren yaklaşık 24 tane tür içermektedir. Amelanchier eski Fransızca
kökenli bir kelimedir ve küçük elma anlamına gelmektedir. Bitki ilk defa 1818 yılında Thomas
Nuttall tarafından tanımlanmıştır ve tür ismi alnifolia “kızılağaç yapraklı” anlamına gelmektedir
(St-Pierre, 2005).

Bitki ağır killi ve yüksek taban suyuna sahip topraklar haricinde hemen hemen her toprak
tipinde yetişebilmektedir. Toprak pH’sı 5-8 arasında olabilir fakat bitki besin maddelerinin
emilimi açısından pH 6-7 en uygun değerlerdir. Yüksek verim açısından yağışın yetersiz olduğu
(340 mm’den az) bölgelerde sulama gereklidir. Kışın bitki -60 °C’ye kadar dayanabilmektedir.
Mayıs ayındaki ilkbahar geç donları çiçeklere zarar verebilmektedir. Bitki 4 °C’nin altında en az
2100 saatlik bir soğuklanma süresine ihtiyaç duymakla beraber meyve olgunlaşması için iyi bir
güneşlenme periyodu ister (St-Pierre, 2005).

Botanik Tanımlaması ve Fenolojisi

Manaz, yaprağını döken, 12 m’ye kadar boylanabilen çalı veya küçük ağaç formlu bir bitkidir
(Şekil 1; Hitchcock ve ark., 1961; Flessner, 2012). Kızıl-kahverengi renkli olan bir-iki yıllık
dallar, yaşlandıkça gri bir renk kazanırlar (Dyrness ve Acker, 2010). Uzunlukları 2-4 cm
arasında değişen yapraklar, oval yapıdadır ve dallar üzerinde birbirlerini izleyecek şekilde
dizilirler (Şekil 1; Dyrness ve Acker, 2010). Yaprakların uçlarına doğru girintiler (dişlenme)
meydana gelir (Şekil 1; Dyrness ve Acker, 2010) ve sonbaharda sarımsı turuncudan kırmızımsı
kahverengiye kadar değişen bir renge bürünürler (Anomim, 2014a).

Kokulu, beyaz ve kısa salkımlı çiçekleri mayıs ve haziran aylarında görünmeye başlarlar (Şekil
1; Dyrness ve Acker, 2010). Çiçek erselik yapıdadır, 5 petal, 5 stigma ve 20 tane anter taşır.
Çiçekler kümeler halinde (1-20) bulunur ve bir yıllık kısa dallarda yapraklardan önce oluşurlar
(St-Pierre, 2005; Flessner, 2012). Tozlanma böcekler ve rüzgâr yardımı ile gerçekleşirken
tozlanmadan meyve teşekkülü de sözkonusudur;  Kanada’da Saskatchewagen Üniversitesi’nde
serada yapılan bir çalışmada partenokarpik meyveler de elde edilebilmiştir (St-Pierre, 2005).
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Şekil 1. Manaz bitkisi, çiçek, yaprak ve meyvelerinden bir görünüş (Carr, 2014).

Bir kümede ortalama 3 olan meyve sayısı tozlanmaya bağlı olarak 1 ila 10 arasında değişebilir
(St-Pierre, 2005). Olgunlaştığında mor-siyah bir renk olan meyveler üzümsü meyveyi andıran
bir pome meyve yapısındadır ve çapı 5-15 mm arasında değişmektedir (Şekil 1; Dyrness ve
Acker, 2010). Bir meyve, 4-10 adet koyu kahverengi renkli ve derimsi bir kabukla kaplanmış
tohum taşır. Doğada meyve olgunlaşır olgunlaşmaz hayvanlar ve kuşlar tarafından çok hızlı bir
şekilde tüketilmektedir (Anonim, 1974).

Yetiştiriciliği
Bitki tohumdan, kök sürgünlerinden, yeşil ve odun çeliklerinden, aşılanarak veya doku kültürü
yöntemi ile çoğaltılabilmektedir (St-Pierre, 2005). Tohumla üretim en kolay çoğaltım yöntemi
olmasına rağmen vejetatif çoğaltım ile kıyaslandığında % 30’lara varan açılmalar göstermekte
ve bitki meyveye daha geç yatmaktadır (Pruski ve ark., 1990; St-Pierre, 2005). Tohumlar
çimlenebilmek için 4-6 ay soğuklanma süresine ihtiyaç duyar ve toprak sıcaklığı 1-5 °C’ye
ulaşınca çimlenmeye başlarlar (Dyrness ve Acker, 2010). Doğada tohumlar karların altında bile
çimlenebilmektedir (Anonim, 1974). Diğer bir kolay üretim yöntemi ise ağartılmış (etiole)
sürgünlerden çoğaltmadır. Bu yöntem ucuz, basit ve profesyonellik göstermeyen en etkili
çoğaltma yöntemidir. Bitkinin üst tarafı toprak seviyesinden kesilir üzeri ışık geçirmeyen bir
maltla kaplanır, ağarmış sürgünler 4-6 hafta içerisinde 12-18 cm uzunluğuna erişince kesilir ve
sürgünler köklendirme ortamında köklendirilerek dikime hazır hale getirilir. Fidanlar sıra arası
4-6 m sıra üzeri 0.5-1 m aralıklarla bahçeye dikilirler. İki-üç yaşından itibaren meyve vermeye
başlayan bitki, onuncu yıldan sonra en yüksek verime ulaşır ve elli yıla kadar yaşayabilir. Bitki
onuncu yıldan itibaren ağaç başına 3.1-4.4 kg meyve verir ve verim hektara ortalama 6-8 ton
arasında değişir (St-Pierre, 2005).

Bitki her ne kadar yarı gölgelik alanlarda da yetişebilse de açık alanlar gelişmesi için daha
uygun yerlerdir (Dyrness ve Acker, 2010). Toprak bakımından hafif kuru toprakları tercih eder
ancak nemli topraklarda da yetişebilmektedir; orta derece verimli topraklar yetiştiriciliği için
uygundur ve nitrojen ihtiyacı fazla değildir (Dyrness ve Acker, 2010). Karasal ve kurak iklim
tipi taşıyan bölgelerde gelişmesi daha iyidir; yağış ve yükseklik arttıkça gelişmesi geriler
(Dyrness ve Acker, 2010). Gübreleme zorunlu olmamakla beraber yüksek verim için hektara
28-56 kg azot, 56-112 kg fosfat, 336-672 kg potasyum uygulanabilir (St-Pierre, 2005).

Bitkinin sert budanmaya ihtiyacı yoktur; budama sadece zayıf ve zarar görmüş kısımları
uzaklaştırmak, ağacın vejetatif/generatif dengesinin korunmak, güneş ışınlarının ve havanın iç
taraflara ulaşımını kolyalaştırmak amacı ile yapılır. Bitki dip sürgünlerinden çoğalarak öbek
oluşturabilme özelliğindedir bu yüzden kök bölgesinden devamlı yeni sürgünler
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oluşturmaktadır. Bu durumda fazla sürgünlerin budama ile uzaklaştırılması gerekebilmektedir
(St-Pierre, 2005).

Tür hala tam anlamı kültüre alınamamış olup Kanada ve ABD’nin kuzeyinde yetiştiriciliği
yapılan çeşitler seleksiyon yolu ile elde edilmiştir (St-Pierre, 2005). ABD’de şimdiye kadar üç
tane çeşit net bir şekilde teşhis edilmiştir: Türün dağılım bölgesinin kuzey doğusunda
Amelanchier alnifolia var. alnifolia, Colorado ve Nevada’da Amelanchier alnifolia var. pumila
(Nutt.) A. Nelson ve pasifik kıyılarında Amelanchier alnifolia var. semiintegrifolia (Hook.) C.L.
Hitchc (Anonim, 2014c). Kanada’da ise 2012 yılı itibarı ile 26 tane çeşit selekte edilmiş olup
ticari olarak üretim yapılan bahçelerde genellikle ‘Smoky’, ‘Pembina’, ‘Northline’, ‘Thiessen’,
‘Martin’ ve ‘Honeywood’ çeşitleri kullanılmaktadır (St-Pierre, 2005; St-Pierre ve ark., 2005;
Ardayfio, 2012). Bitki Avrupa kıtasında da yetiştirilmeye başlanmış olup Çek Cumhuriyeti’nde
‘Brnensky’, ‘Ostrawsky’, ‘Skolsky’, ‘Tisnovsky’, ‘NS-1’ ve ‘NS-2’ adlı çeşitler ıslah yolu elde
edilmiştir (Rop ve ark., 2012). Kanada’da verim üzerine yapılan bir çalışmada ‘Smoky’,
‘Martin’ ve ‘Pearson II’ çeşitleri en iyi sonucu vermişlerdir (Zatylny ve ark., 2002). Kuzey
Dakota’da yapılan bir çalışmada ise ‘Martin’ ve ‘Thiessen’ verim ve meyve iriliği açısından en
iyi çeşit olarak rapor edilmiştir (Ardayfio, 2012). İyi bir çeşitte aradan özellikler; bitkinin
boyunun kısa, verimi fazla, iri meyveli ve suda çözünür kuru madde içeriği fazla olmasıdır
(Davidson ve Mazza, 1991).

Kanada’da 2002 yılı verilerine göre 240 yetiştirici, 1200 hektarda 680 ton manaz üretmiş ve
bundan yaklaşık 11 milyon dolar gelir elde etmişlerdir (Ardayfio, 2002; St-Pierre, 2005; St-
Pierre ve ark., 2005). Ticari bahçeler özellikle Kanada’nın Alberta, Saskatchewan ve Manitoba
bölgelerinde tesis edilmiştir (Wilson, 1993).

Kullanım Alanları
Şekerli ve hafif kuru badem tadındaki manaz meyvesi Kanada yerlileri tarafından yıllardır taze
veya kurutularak tüketilmektedir. Yerliler ayrıca kurutulmuş etleri korumak ve tatlandırma
amacıyla hala manaz meyvelerini kullanmaktadırlar. Meyve ilaveten turta, reçel, şarap, sirke,
bira, kahvaltılık gevrek ve çikolata veya meyve ezmesi gibi yemeye hazır ürünlerin yapımında
da değerlendirilmektedir. Amerikan yerlileri önceleri bitkinin sürgünlerini, ezilmiş meyvesini ve
kurutulmuş yapraklarını bitkisel çay olarak ta tüketmişlerdir. Fakat sürgünler, gözler, yapraklar
ve ham meyve prunasin (sianogenik glikozid) adlı bir toksin taşımaktadır bu yüzden dikkatli
olunmalıdır. Toksinin insanlara etkili olabilmesi için en az 2 kilo (ortalama 50 kg vücut ağırlığı)
meyvenin çok hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir (St-Pierre, 2005).

Manaz meyvesi günlük alınması gereken toplam diyetsel lif, riboflavin, biyotin, esansiyel
minareller, demir ve manganezin büyük bir bölümünü karşılamakta ve besleyici özelliği
açısından maviyemiş ile benzerlik göstermektedir. 100 gr taze meyvede 85 kcal, 5.9 diyetsel lif,
11.4 g şeker, 42 mg kalsiyum, 24 mg magnezyum, 1 mg demir, 162 mg potasyum, 0.5 mg
sodyum, 3.6 mg C vitamini, 11 IU A vitamini, 1.1 mg E vitamini, 4.6 µg folik asit, 3.5 mg
riboflavin, 0.3 mg pantotenik asit, 0.03 mg biyotin içermektedir. Meyve polifenol antioksidan
açısından maviyemişe eşdeğer veya daha fazla bir profil sergilemekte ve 100 g taze meyvede
toplam polifenol miktarı 452 mg’a kadar çıkabilmektedir. Manaz meyvesi siyanidin, delfinidin,
pelargonidin, petunidin, peonidin ve malvidin polifenolleri taşımaktadır (Mazza, 2005).

Bitkinin özellikle gövde kabuğu ve kökleri geleneksel olarak yerliler tarafından ishal, dizanteri,
ağrılı menstriasyon ve hamilelikte kanama gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır (St-
Pierre, 2005). İn vitro çalışmalarda meyveden elde edilen fenoliklerin siklo-oksigenaz enziminin
dâhil olduğu kızarıklıkların ve acıların tedavisinde de etkili olduğu bulunmuştur (Adhikari ve
ark., 2005).
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Hasat ve Muhafaza
Meyve çiçeklenmeden itibaren 45-60 gün sonra Temmuz Ağustos ayları içinde olgunlaşır.
Ağaçtaki meyvelerin üçte ikisi hasat olgunluğuna eriştiğinde hasat gerçekleştirilir. Meyvelerin
birörnek olgunlaşma özelliğine göre hasat 3 defaya kadar 5-15 gün aralıklarla tekrar edilebilir.
Hasat olgunluğuna erişmiş bir meyvenin rengi kırmızıdan mor-siyahımsı bir renge bürünür
(Şekil 1). Hasat çok dikkatli bir şekilde yapılmalı, meyveler el ile toplanırken parmaklar ile
fazla sıkılmamalı, tırnak temasından kaçınılmalı ve kesinlikle toplama kaplarına atılmamalı
aksine el ile yerleştirilmelidir. Meyveler endüstride değerlendirilecekse daha erken hasat
edilebilir, bu tür meyveler pektin ve asit içeriği bakımından daha zengindirler. Meyve çok
dayanıksız bir yapı göstermektedir bu yüzden normal koşullarda hasattan sonra birkaç gün
içerisinde bozulmaktadırlar. Hasat edilen meyve ya hemen pazara sevk edilmeli, eğer taze
tüketime sunulmayacak ise soğukta muhafaza edilmeli, dondurulmalı, kurutulmalı yâda
işlenmelidir. Taze olarak satılacaksa elle; endüstriye verilecekse, dondurulacak veya
kurutulacaksa sarsıcı hasat aletleri ile hasat edilebilir. Kurutulmuş meyveler uygun koşullarda 2
yıl kadar depolanabilmektedirler (St-Pierre, 2005).

Çeşide ve hava koşullarına bağlı olmak üzere manaz meyveleri bir örnek olmayan bir
olgunlaşma gösterir; bu sorun hala çözüme kavuşturulamamıştır (St-Pierre, 2005). Ethephon
uygulaması bazı çeşitlerde bir dereceye kadar etkili olabilmektedir, örneğin ‘Northline’ ve
‘Smoky’ çeşitlerine 1000 mgL-1 ethephon uygulaması olgun meyve oranını %9.7 artırmıştır
(McGarry ve ark., 2005).

Soğukta muhafaza edilecek meyveler kasalara derinliği 15 cm’yi geçemeyecek şekilde
yerleştirilmeli, mümkün ise meyvelere ön soğutma işlemine tabii tutulmalı ve 0 °C’de
depolanmalıdırlar (St-Pierre, 2005). Meyveler modifiye atmosfer paketlemeye uygundur.
‘Pembina’, Smoky’, Northline’ ve ‘Tiessen’ çeşitleri ile yapılan bir çalışmada %5 CO2 ve %10-
20 O2 kombinasyonun suda çözünür kuru madde, antosyanin, meyve eti sertliği ve taze ağırlık
kaybını azaltarak meyvelerin raf ömrünün uzatılmasında etkili olduğu bulunmuştur (Rogiers ve
Knowles, 2000).

Meyveler piyasaya arz edilmeden veya depolanmadan önce ayıklama, yıkama ve sınıflama
işlemine tabi tutulabilirler. Literatürlerde meyvelerin ne kadar süre ile depolanabileceği
konusunda somut bir bilgiye rastlanılmamıştır. Depolama esnasında karşılaşılacak en büyük
problem gri küftür; gerektiğinde fungusit uygulaması yapılabilmektedir. Meyveler eğer
dondurulacak ise en az -20 °C de bu işlem gerçekleştirilmelidir (Rogiers ve Knowles, 2000).

Hastalık ve Zararlıları

Şimdiye kadar Entomosporium yaprak ve meyve lekesi, saskatoon-ardıç çürüklüğü, Cytospora
kanseri, kara yapak (Blackleaf), kahverengi meyve çürüklüğü, külleme ve ateş yanıklığı
hastalıkları teşhis edilmiştir. Hastalıklar özellikle yağışın fazla olduğu dönemlerde artış
göstermektedir. Hastalıklar ile mücadelede kültürel önlemlerden özellikle budamaya dikkat
edilmeli ve gerekli göründüğünde fungusitler kullanılmalıdır. Bitkide henüz virüs veya
mikoplazmanın neden olduğu bir hastalık rapor edilmemiştir (St-Pierre, 2005).

Manaz bitkisinde kayıtlara geçen zararlılar saskatoon tomurcuk güvesi, saskatoon testere sineği,
unlu karaağaç yaprak biti, elma curculio böceği, kiraz sürgün kurdu, yaprak yuvarlayıcılar,
armut sümüklü böceği, dantel böceği ve örümceklerdir. Zararlılar ile mücadelede budama,
gözlem ve gerekirse insektisit kullanılabilmektedir (St-Pierre, 2005).

Olgunlaşma zamanında aşırı güneş ışığı meyvelerde güneş yanıklıklarına, fazla yağış veya
sulama meyvede çatlamalara neden olabilmektedir. Çiçeklenme döneminde sıcaklığın -2 °C’ye
düşmesi çiçeklerin zarar görmesine neden olabilmektedir. Meyve hayvanlar ve kuşlar tarafından
çok tercih edilen bir özelliğe sahiptir; bu yüzden korunması için mutlaka gerekli adımlar
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atılmalı, gerekirse bitkilerin üzeri kuşların erişimi engellemek için ışık geçiren örtülerle
kapatılmalıdır (St-Pierre, 2005).

Sonuç

Bitkinin yapı itibarı ile küçük bahçelerde yetiştirilebilmesi ve yüksek gelir getirebilmesi
yetiştiricilik açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde elmanın bile zorlukla yetiştiği, kısa ve
kuru yaz ve sert kış koşullarının hâkim olduğu Doğu ve Kuzey Anadolu bölgesinin yüksek
kesimlerinde bu bitki rahatlıkla yetişebilecek özelliktedir. Dahası bahsi geçen bölgelerde
yetiştirilmesi halinde bölge ekonomisine ek bir katkıda bulunması muhtemeldir. Ayrıca bitkinin
fazla seçici olmayan toprak ve gübre istekleri, bitkinin çevre dostu üretim teknikleri ile
kolaylıkla yetiştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Meyvenin çilek, ahududu ve hatta
maviyemişten daha fazla antioksidan özelliğine sahip polifenol içermesi, meyvenin ülkemiz için
popüler olabileceğini düşündürmektedir.
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11. Kaynaklar metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl esasına göre verilmelidir. Soyadın ilk harfi büyük ve yıl ile arasında virgül olmalıdır. İki yazara ait kaynak
kullanıldığında soyadlar arasında ve bağlacı, ikiden fazla olması durumunda birinci yazarın soyadından sonra ve ark. ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklar kısmında
ise soyad ve yıl sırasına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Birinci satır normal, alt satırlar 1.25 cm içeriden başlamalıdır. Kaynak yazımı aşağıdaki genel kalıba
uygun olmalıdır.

Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta-virgül- yayım yılı- nokta-eserin başlığı-nokta- yayınlandığı yer (yayın organı veya yayınevi)-virgül-yayınlandığı
şehir veya ülke-virgül-cilt no-virgül-sayı no -virgül- sayfa no -nokta

a) Kaynak bir kitap ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve sayfa sayısı

McGregor, S. E., 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. USDA, Washington. 411.

b) Editörlü bir kitaptan alıntı ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, eserin başlığı, editörün adının baş harfi, soyadı, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve çalışmanın başlangıç ve bitiş sayfaları

Carpenter, F. L., 1983. Pollination Energetics in Avian Communities: Simple Concepts and Complex Realities. Insect Foraging Energetics. (C. E. JONES ve R. J.
LITTLE, editörler) Handbook of Experimental Pollination Biology. Van Nostrand Reinhold Company Limited. Wokingham, Berkshire, England. 215-234.

c) Bir dergide yayınlanan makale ise;
Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, makale başlığı, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı parantez içinde verilmelidir) ile çalışmanın başlangıç ve bitiş sayfaları

Dreller, C., Tarpy, D. R., 2000. Perception of the Pollen Need by Foragers in a Honeybee Colony. Animal Behaviour. 59(1):91-96.

d) Bir yazarın çok sayıda yayını incelenmişse ismini tekrarlamaya gerek yoktur. Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını varsa a ve b gibi harflerle
gösterilmelidir.

f) Yazarı bilinmeyen ancak bir kurum tarafından yayınlanmış yayınlarda kurum adı verilmeli, uluslararası kısaltması varsa açık adıyla yazılmalı ve yayın yılı
verilmelidir.

g) Yazarı ve kurumu bilinmeyen Türkçe yayınlarda Anonim terimi kullanılmalıdır.

h) Kaynak yayınlanmamış bir rapor, tez veya ders notu ise bilgiler olağan düzende verildikten sonra parantez içinde "yayınlanmamış" sözcüğü eklenmelidir.


