
 
 

 
1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: : Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen 

sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özetinin 150-300 kelime arasında olması beklenir. 

Ülkemizde doğal olarak yetişen mersin (Myrtus communis L.) Myrtaceae familyasına ait, Ege, Marmara 
ve Akdeniz bölgesinin sahil kesimlerinde yayılış gösteren, herdemyeşil, çalı formunda olan bir bitkidir. 
Beyaz ve siyah meyveli olarak yetişen mersin bitkisinin hastalık, zararlı ve olumsuz toprak koşullarına 
karşı dayanıklılık göstermesi, meyvelerinin de organik olarak yetişmesine olanak sağlamaktadır. Mersin 
bitkisinin meyveleri aromatik bir lezzete sahip olup olgunlaştığında taze veya kurutularak tüketiminin yanı 
sıra yapraklarından elde edilen uçucu yağları farmakoloji, parfümeri, kozmetik sanayisinde ve zirai 
mücadele gibi birçok alanda kullanılmaktadır.  

Son yıllarda yüksek antioksidan kapasitesine sahip, koyu renkli meyvelerin sağlık açısından yararlarının 
anlaşılması nedeniyle siyah mersin meyvelerine olan talep artmış ve popüler hale gelmeye başlamıştır. 
Ancak siyah mersin meyvelerinin çekirdeklerinin çok sayıda ve sert yapıda olması bu meyvenin üretimini 
ve pazarlanmasını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle siyah mersinin meyve kalitesinin 
iyileştirilerek üretiminin arttırılması oldukça önemlidir. Mersin bitkisi üzerine yapılan çalışmaların büyük 
çoğunluğu, yapraklarının uçucu yağ bileşenleri, fenolik bileşenleri, antimikrobiyal ve antioksidan 
özellikleri üzerine olmuş, meyve kalitesini iyileştirmeye yönelik bilimsel bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Bu çalışmada, sofralık tüketime yönelik çekirdeksiz siyah mersin meyve üretimi ile meyve kalitesinin 
arttırılması amaçlanmıştır. Siyah mersin çiçeklerine 100 ppm dozunda, farklı zamanlarda yapılan 
Gibberellik Asit (GA3) uygulamalarının çekirdeksiz meyve üretimindeki etkileri araştırılacaktır. Bu amaçla, 
balon aşamasında 1 kez, balon aşaması + tam çiçeklenmede 2 kez, balon aşaması + tam çiçeklenme + 
tam çiçeklenmeden 1 hafta sonra 3 kez, tam çiçeklenmede 1 kez, tam çiçeklenme + tam çiçeklenmeden 
1 hafta sonra 2 kez ve tam çiçeklenmeden 1 hafta sonra 1 kez GA3 püskürtülerek 6 farklı şekilde 
uygulama yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak gözlem, ölçüm ve analizler ile GA3 uygulamalarının 
meyvelerin pomolojik özellikleri, biyokimyasal içerikleri ve çiçek tozu çim borularının gelişimi üzerine 
etkileri belirlenecektir. Çalışma sonucunda, siyah mersinin meyve kalitesinin iyileşmesiyle kapama bahçe 
şeklinde üretimi yapılabilecektir. Ayrıca proje sonucu ile üreticilere alternatif bir meyve yetiştiriciliğinin 
sunulmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 
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