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ÖNSÖZ

Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfusun gıda ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanması ve tüketilen 

gıdaların güvenliği konusu her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Tarımsal araştırmalardan elde 

edilen bulgular ve bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş yeni teknolojiler, tarım sektöründe hedeflenen 

verimliliğin ve gıda güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü‘ne bağlı olarak çalışan araştırma 

enstitüsü ve istasyonları, geçmişten günümüze kadar yapmış oldukları tarımsal araştırma ve geliştirme 

çalışmaları ile tarım sektörünün hedeflerine önemli katkı sağlamıştır.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dayanan bir geçmişe 

sahip olup, Antalya’da birbirinden farklı beş tarımsal araştırma kuruluşu (Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Narenciye Araştırma Enstitüsü, Seracılık Araştırma 

Enstitüsü ve Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü) ile 1 ziraat meslek lisesinin değişik zamanlarda 

birleşmesinden oluşmuştur. Enstitü’nün sorumluluk alanı Batı Akdeniz Bölgesi İlleri olarak belirlenmiş, 

bunun yanında uzmanlık alanı olan turunçgiller ile örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği konularında 

tüm ülkeye bilgi sunulmaktadır. Enstitümüzde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Sağlığı, Gıda 

Teknolojisi, Tarım Ekonomisi ve Toprak ve Su Kaynakları alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde temel 

ve uygulamalı araştırmalar yürütülmektedir. 

Bu faaliyet raporu, 2017  yılında enstitü uzmanları tarafından yürütülen; TAGEM tarafından desteklenen 92 

adet (16 adet yeni teklif, 55 adet devam eden ve 21 adet sonuçlanan), TAGEM dışındaki farklı finans 

kaynakları (AB, BAKA, TÜBİTAK, TKİ, NTG) tarafından desteklenen toplam 47 adet proje hakkında bilgi 

vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu vesile ile kuruluşundan bugüne kadar yapılan araştırma çalışmaları ile Enstitünün sahip olduğu bilgi 

birikiminin oluşmasında emeği geçenleri kutlar ve hayatta olmayanları rahmetle anarken, 2017 yılında 

Enstitüde görev yapan ve yürütülen çalışmalara katkı sağlayan tüm araştırmacı arkadaşlarıma teşekkür eder, 

başarılı çalışmaların devamını dilerim.

Dr. Abdullah ÜNLÜ
Enstitü Müdürü
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      Sebzelerde a lama dünyan n birçok ülkesinde toprak kaynakl  hastal klar n ve abiyotik stresin etkilerini azaltmak için 
tavsiye edilen çevre dostu bir tekniktir.   Ülkemizde a l  fide karpuz, domates ve patl can türlerinde yap lan yeti tiricilikte 
yayg n olarak kullan lmaktad r. Fakat h yarda a l  fide anaç-kalem uyum problemleri sebebiyle üreticiler taraf ndan  fazla 
tercih edilmemektedir.  
    Bu proje kapsam nda balkaba , kestanekaba  (C. moschata, C.maxima) türlerinin ve olu turulacak farkl  hibrit 
kombinasyonlar n n h yar için anaç olarak kullan labilme olanaklar n n ara t r lmas  amaçlanmaktad r. Projenin ilk diliminde 
Ege Tar msal Ara t rma Enstitüsünden temin edilen materyallerden, yerel genotiplerden, yurtd ndan temin edilen 
materyallerden olu turulan gen havuzunda hibrit kombinasyonlar  olu turulmu  ve bu materyaller ticari bir h yar çe idine 
a lanarak meyve verim ve kalitesine etkileri de erlendirilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: H yar, Anaç, Islah, A lama 
 

 

Abstract: Rootstock Breeding Project for Cucumber  
 

Grafting in vegetables is an environmentally friendly technique recommended in many countries of the world to 
reduce the effects of soil-borne diseases and abiotic stress. In our country grafted seedling are widely used in cultivation of 
watermelon, tomato and eggplant species. However cucumber grafted seedlings aren’t preferred by the producers because of 
rootstock-scion compatibility problems. In this project, it is aimed to investigate the possibilities of pumpkin (C. moschata, 
C. maxima) species and different hybrids to be used as rootstocks for cucumber. At first period of project, materials obtained 
from the Aegean Agricultural Research Institute, local genotypes and abroad are selfing and hybrid combinations were 
formed on purified lines. 
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           Sürekli üretim toprak kaynakl  hastal klar ve nematodlar nedeni ile verim ve kaliteyi dü ürmektedir. Toprak 
sterilizasyonu tam olarak gerçekle tirilemedi inden a l  fide ile üretim sürekli yeti tiricilik yap lan aç k arazi ve örtüalt  
üretiminde önemli bir teknik haline gelmektedir. Amaç toprak kökenli patojen ve zararl lar n neden oldu u verim ve kalite 
kay plar n n önüne geçmektir. 

Sebze yeti tiricili inde anaç kullan m  verim art  ve stabilitesini sa larken Fusarium gibi toprak kökenli 
hastal klarla etkin, kolay ve temiz mücadeleyi, dü ük toprak ve hava s cakl klar na tolerans , su ve bitki besin maddelerinin 
daha iyi al m  ve daha etkin kullan m n , bitki gücünün artt r lmas  sonucunda ekonomik hasat döneminin uzat lmas n , 
standart pazarlanabilir ürün miktar nda art , anac n sa layaca  hastal klara dayan m, dü ük s cakl klara ve olumsuz toprak 
ko ullar na tolerans gibi özelliklerin çe it slah program ndan ç kar lmas  ile slah için gereken zaman n k salmas n , toprak 
dezenfeksiyonunda ve bitki korumada kullan lacak kimyasallar n azalmas  ve topraktaki bitki besin maddelerinin daha iyi 
al nmas  sonucunda çevreye verilecek zarar n önlenmesini hedeflemektedir. 
                Ülkemizde ilk olarak Antalya’da 1998 y l nda ba layan a l  fide ile üretim 2015 y l  itibari ile karpuz, domates, 
patl can ve h yarda 175 milyon fideye ula m t r. Karpuz, domates ve patl can yeti tiricili inde ticari olarak yayg n 
kullan lan a l  fide ile üretim h yarda anaç-kalem uyum problemleri ve verimde di er türlerdeki kadar art  sa lamamas  
nedeniyle yayg n olarak kullan lmamaktad r. 
             Bu noktadan hareketle projede h yarda anaç slah  projesinin ilk diliminden elde edilen ve yurtd ndan temin edilen 
genetik materyaller Fusarium solgunlu una (Fusarium solani f.sp. cucurbitaeae) ve kök-ur nematodu (meloidogyne 
incognita) na kar  testlenerek dayan kl l k durumlar  belirlenecek ve bu dayan kl  materyallerin bitkilerinin kökleri mikoriza 
ile sard r larak mikoriza ve a laman n h yarda  verim ve kalite üzerine etkileri ara t r lacak ve sonuç olarak h yar için  yerli, 
dayan kl   anaçlar geli tirilecektir. 
 

 

  
           H yar (Cucumis sativus L.) 90 tür ve 750 cinse sahip Asya orijinli Cucurbitaceae familyas n n bir üyesidir. Birincil 
gen merkezi Arabistan ve Do u Akdeniz Bölgesi, ikincil gen merkezi ise Güney Afrika’d r. 

            Kültüre al nan en eski sebze türlerinden birisi olan h yar n tarihte 5000 y ld r var oldu u ve orijininin Hindistan 
oldu u, M s r ve Yunanistan’da popüler oldu una dair yaz l  kan tlar vard r. Hindistan’dan Çin’in do usuna ve Asya’n n 
bat s na, kuzey Afrika ve güney Avrupa’ya yay lm t r. 1494 y l nda ilk kez Haiti’de Colombus taraf ndan yeti tirilerek 
dünyaya tan t lm t r (Kalloo, 1993). Dünya üretiminin 66’s  Çin, ran, Türkiye ve ABD taraf ndan yap lmaktad r. 

            Örtüalt  tar m n n ikinci önemli bitkisi olan h yar  22’lik payla örtüalt nda domatesten sonra yer almaktad r. 
Ülkemizde bütün bölgelerde örtüalt nda ve aç kta yeti tirilebilmektedir. 

            Türkiye toplam sera alan  bak m ndan spanya ve talya’dan sonra üçüncü s rada bulunmakta, sebze yeti tirilen sera 
alan  bak m ndan ise spanya’dan sonra ikinci s rada gelmektedir. Ülkemizde ekolojik ko ullara ba l  olarak geli me 
gösteren serac l k özellikle Akdeniz sahil eridinde yo unla m t r (Gül ve Tüzel, 2007). Bu ekilde yo un yap lan üretimde 
sürekli ayn  tür ürünlerin yeti tirilmesi, uzun y llar bilinçsizce kullan lan kimyasal gübre ve zirai ilaçlar sera topraklar n n 
yorulmas na, hastal k ve zararl  populasyonunun artmas na sebep olmaktad r. Bu sorunlar n giderilmesi için dayan kl  
çe itlerin kullan lmas , toprak sterilizasyonu, topraks z kültür gibi çözüm yollar n n yan nda toprak kökenli patojenlere 
dayan kl l klar  ile bilinen a l  fide kullan m  da bir çözüm yolu olarak kar m za ç kmaktad r. 
 
              Sebzecilikte a lama ve a l  fide kullan m , tar m alanlar  s n rl  oldu u için bitki rotasyonu imkan  olmayan ve 
sürekli üretim yapmak zorunda olan Japonya, Kore gibi ülkelerde ba lam ; daha sonra baz  Avrupa ve Asya ülkelerinde de 
geli mi tir. lk a lama i lemi 20. yüzy l n ilk çeyre inde Fusarium solgunlu u sebebiyle Kore ve Japonya’da verim 
azalmas n n önüne geçmek için karpuzun (Citrullus lanatus) su kaba  (Lagenaria siceraria) üzerine a lanmas  ile 
gerçekle tirilmi tir (Edelstein, 2004). Karpuzda a laman n ard ndan 1950’lerde patl can, scarlet eggplant (Solanum 
integrifolium) anac  üzerine a lanm , bunu 1960’larda h yar izlemi tir. 

           H yarda a lama ile ilgili çal malar 1960’larda dü ük s cakl klara uzun süre tolerans sa lama ve Fusarium 
solgunlu una dayan kl l k konular nda yo unla m t r. Genel olarak 1970’lerden 1980’lerin sonuna kadar dü ük s cakl klara 
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tolerant C.ficifolia h yara anaç olarak kullan l rken yaz üretimi için yüksek s cakl klara tolerans sa layan Shin-tosa anaç 
olarak kullan lm t r. Burr h yar  fusariuma dayan kl l k ve nematoda dayan kl l , dü ük s cakl a  ve su fazlal na 
toleransl l  ile h yar için anaç olarak test edilmi  fakat çimlenmedeki s k nt s  ve ince hipokotil olu turmas  nedeni ile 
adapte edilememi tir (Davis vd., 2008). 1980’lerin sonunda ise al lm  anaçlar n d nda parlak görünümü ile 
çiçeklenmeyen anaçlar yayg nla maya ba lam t r (Sakata vd., 2008). 
          Lee et al. (1999), Kore’de 1996-1997 y llar  aras nda yürüttükleri çal mada iki farkl  anaca a laman n h yarda meyve 
kalitesi üzerine etkisini de erlendirmi lerdir. Andong anac  üzerine a l  meyvelerde asitlik en yüksek bulunurken bunu 
s ras yla Heukjong anac  ve a s z bitkilerin meyveleri izlemi tir. Meyve eti sertli i bak m ndan Andong anac  üzerine a l  
bitkilerin meyveleri (2.06) a s z bitkilerin meyvelerinden (1.96) daha sert olmu tur. Suda çözünebilir kuru madde içeri i 
bak m ndan ise a s z bitkilerin meyvelerinde Brix  4.17 iken bunu Andong anac  (  4.16) ve Heukjong anac  (  3.66) 
izlemi tir. 
              Zijlstra et al. (1993), h yarda toplam 24 anaç/kalem kombinasyonunu içeren toplam üç a lama denemesinde kök 
sistemlerini ara t rm lard r. 5 anaç ve üç kalem ile kurulan ilk a lama denemesinde farkl  anaçlar kalemlerin geli iminde 
farkl l klar yaratm , di er iki a lama denemesi s ras yla 21 ve 9 anaç içermi  ve bu denemelerde kalem olarak Corona çe idi 
kullan lm t r. K  dönemi yeti tiricili inde Renova ve Esvier anaçlar n n kalemin vegetatif geli mesini te vik etti ini, yaz 
sezonunda ise Code D anac n n en yüksek verime sahip oldu unu bildirmi lerdir.  
                Uysal ve ark. (2012) ticari anaçlar n bitki geli imi, verim, meyve kalitesi ve su tüketimi üzerine etkisini 
ara t rm lard r. Gordion h yar çe idi RS 841, Nun 9075, Maximus, Macis ve Argentario anaçlar  üzerine a lanm  ve 
kendine a l  bitkiler kontrol olarak kullan lm t r. C.maximaxC.moschata hibridleri üzerine a l  bitkiler en yüksek verim 
de erine sahip olmu tur. Kontrol bitkilerinde meyve kalite kriterlerinden kuru madde toplam çözünebilir madde ve ph en 
dü ük de ere sahip olmu tur. Yap lan çal ma sonucunda C.maximaxC.moschata hibritlerinin Gordion h yar çe idi için 
yüksek performans sa lamak için kullan labilece i Lagenaria türü anaçlar n ise h yar için uygun olmad  sonucuna 
var lm t r. 
               Salata ve ark.(2012) nematodla bula k toprakta a s z ve iki farkl  anaç üzerine a l  h yar n verimini incelemi ler 
en yüksek verimi a l  Shelper çe idinden elde etmi lerdir. 
              Farhadi ve Rezaie(2015) yapt klar  çal mada ise Khassib h yar çe idini Ferro, 426, 107, 101, 152 ve RS 841 
anaçlar  üzerine a lam lar 426 nolu anaç üzerine a lanan bitkilerin a s zlarla kar la t r ld nda yüksek verim ve bitki 
boyuna sahip oldu unu çal malar nda kulland klar  tüm Cucurbita türüne ait olan anaçlar n h yarla uyumlu oldu unu 
bildirmi lerdir.  
             Velkov ve Pev charova (2016) h yarda a laman n verim ve meyve kalitesi üzerine etkilerini örtüalt  yeti tirme 
ko ullar nda de erlendirmi lerdir. Üç adet uzun tipte partenokarpik h yar çe idi (Kiara, Mina, Mirey) be  anaç (Luffa, 
Lagenaria, C.maxima, C.moschata, C.maximaxC.moschata)  üzerine uygun anaç/çe it kombinasyonunu belirlemek amac  ile 
a lanm t r. C.maximaxC.moschata anac  üzerine a lanan Kiara F1 çe idi en yüksek verim de erine sahip olurken 
C.maxima x C.moschata anac  bitki ba na en yüksek meyve say s n  vermi tir. Çal mada meyve kalitesi üzerine anaçlar n 
etkisi kalem ve anaç kombinasyonlar na ba l  olarak de i mi tir.  
             Ban ve ark.(2014) yapt klar  bir di er çal mada nematodla bula k toprakta üç farkl  anaç (biri su kaba  ikisi 
Cucurbita hibriti) üzerine a l  Adrian h yar çe idinin geli im ve verimini ara t rm lard r. Cucurbit hibrit anaçlar ndan 
Strongtosa üzerine a l  Adrian çe idi en yüksek verime sahip olurken meyvelerdeki toplam çözünebilir kuru madde, Ph ve 
elektriksel iletkenlik anaçlardan etkilenmemi  fakat titre edilebilir asitlik anaca göre de i im göstermi tir. Çal ma 
sonucunda kök-ur nematodlar  ile bula k toprakta anaç kullan m n n etkisinin yüksek oranda anaç seçimine ba l  oldu u 
bildirilmi tir. 
            Liu ve ark.(2015)  Cucumis pustulatus ve di er yabani Cucumis türlerinin nematod dayan m  için anaç olarak 
kullan labilirli ini de erlendirmi ler ve yüksek oranda kök-ur nematodlar  ile bula k alanlarda anaç olarak Cucumis 
pustulatus’un kullan labilirli ini tavsiye etmi lerdir. 
             Gine ve ark.(2017) RS 841 hibrid anac n n örtüalt  yeti tirme ko ullar nda nematoda dayan m n  
de erlendirmi lerdir. A l  kabakgillerde özellikle h yarda Meloidogyne popülasyonu ve verim kay plar  ile ilgili az bilginin 
oldu unu çal man n yürütüldü ü ko ullarda RS 841 anac n n M.incognita’ya tam dayan m n n olmad n  belirtmi lerdir. 
                Pavlou ve ark.(2002) ise toprak kökenli bir patojen olan Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum’a kar  
a l  h yar yeti tiricili inin etkinli ini ara t rd klar  çal malar nda 9 adet ticari Cucurbita türü anaç üzerine Brunex F1 hibrit 
çe idini a lam lard r. Çal ma sonucunda ticari h yar çe idini farkl  Cucurbita anaçlar  üzerine a laman n Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum için bir çözüm yolu oldu unu bildirmi lerdir. 
              A lama ile birlikte mikoriza kullan m n n da sebze yeti tiricili inde olumlu etkileri vard r. Mikroorganizma 
popülasyonlar  ile hem anaç hem de kalem interaksiyonu geli im, beslenme ve bitki sa l  aç s ndan önemlidir.  Yap lan 
çal malarda bu mikroorganizmalar aras nda AMF (Arbuscular mycorrhizal fungi)’nin bitki geli imini artt rd  
kan tlanm t r. Ayr ca bu mikroorganizmalar mineral madde al m n  artt rarak bitkilerin abiyotik stres ko ullar na dayan m n  
da artt r rlar. Fakat bu noktada ara t r c lar taraf ndan a lama ve mikoriza kullan m n n birlikte de erlendirildi i çal malar 
yayg n de ildir. A lama ile mikoriza uygulamas n n meyve verim ve kalitesi üzerine etkisinin ara t r ld  bir çal mada  
Miceli ve ark.(2016) RS 841 anac n  kullanm lar ve Minirossa karpuz çe idini bu anaç üzerine a lam lard r. Çal mada 
a l  ve a s z karpuz bitkileri kullan larak iki mikoriza uygulamas  gerçekle tirilmi tir. En yüksek ölüm oran  a s z 
bitkilerde gözlenirken AMF (Arbuscular mycorrhizal fungi-Glomus spp.) ile inokule edilen toprakta yeti tirilen bitkilerin 
daha güçlü ve toprak kökenli patojenlere kar  daha tolerant oldu u ve meyve veriminin artt  bildirilmi tir.  



Sayfa 13 / 589 
 

 

MATERYAL ve METOT:   
    Materyal 

             Ara t rmada bitkisel materyal olarak, BATEM’de H yarda Anaç Islah  projesinin ilk diliminden elde edilen 100 adet 
genotip kullan lacakt r. Hastal k materyali olarak Adana Zirai Mücadele Ara t rma Enstitüsünden temin edilen Fusarium 
solani f.sp cucurbitae izolatlar  ile çal lacakt r. Ayr ca Do u Akdeniz Geçit Ku a  Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü’nden 
temin edilen kök-ur nematodu (Meloidogne incognita rk 1)’ya kar  ayn  materyallerin dayan m durumlar  belirlenecektir. 
Bunun yan nda projenin ilk diliminden elde edilen materyallerin kökleri Mycorriza (G. mossea)ile sard r l p hem h yar 
çe idine a lanan materyaller hem de verim ve kalite aç s ndan de erlendirilecektir.    

Yöntem 

Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum  

Saf olarak izole edilen fungusun alt kültüre al nmas  ve ço alt lmas nda CLA (Karanfil Yaprak Agar), SNA (Sentetik 
Nütrient Agar) ve PDA (Patates Dektroz Agar) ortamlar  kullan lacakt r. Bu ortamlara aktar lan fungus kültürleri 25 C’ de 
inkübe edilecektir. Buradan geli en funguslar  ço altmak için 200 ml’ lik erlenmayerlerde PDB (Patates Dektroz Suyu) 
kullan lacakt r. Ortamlarda geli en fungusun koloni ucundan al nan 5 mm’lik agar diski  PDB içerisine konulacak ve PDB 
içeren erlenmayerler 20 °C karanl kta 7 gün shakerde inkübe edilecektir. Bu süre sonunda PDB solüsyonu steril bir 
tülbentten geçirilerek 1 L’lik beherlere konulacakt r. Spor solüsyonundan pipetle al nan bir damla hemasitometre üzerine 
konulacak ve spor say m  yap larak solüsyonun spor yo unlu u 1 x 106 spor/ml olacak ekilde ayarlanacakt r. Bu ekilde 
inokulasyon için gerekli inokulum haz r hale getirilecektir (Vakalounakis, 1996;  Leslie ve Summerell, 2006). 

 

 

Viyollerde yeti tirilen kabak fideleri gerçek yapraklar  ç kt  a amada sökülecektir. Sökülen fidelerin kökleri çe me suyu ile 
y kanacak ve kök uçlar  steril bir makas ile t ra land ktan sonra fideler 106 konidi/ml konsantrasyonunda haz rlanan spor 
süspansiyonuna 30 dakika süre ile dald r lacakt r. Kontrol olarak kullan lacak bitkiler ise ayn  süre ile sadece steril suya 
dald r lacakt r. Testlemede kullan lacak plastik saks lar 15x12 cm boyutlar nda olup kullan lmadan önce  10 ‘luk sodyum 
hipoklorit (NaOCL) ile dezenfekte edilecektir. Saks lara birer gün ara ile iki kez 121 °C’ de 1 saat süreyle otoklav edilen torf 
konulacakt r. Her saks ya inokule edilen 3 adet bitki dikilecek ve bitkiler daha sonra 20-25 °C’ de 12 saatlik fotoperyod ile 
iklim odalar nda inkübasyona b rak lacakt r (Vakalounakis, 1996). 

 

Fideler 20-25 °C s cakl k ve 12 saatlik fotoperyod ile iklim odalar nda 30 gün süre ile kontrollü artlarda b rak lacak ve bu 
süre sonunda inokule edilen bitkiler kontrolleri ile k yaslanacak ve bitkilerdeki ölüm oranlar na göre s n fland r lacakt r. 
Hastal k de erlendirmelerinde üç s n f kullan lacakt r. Çok dayan kl : Enfekteli bitki oran  (EBO)  0-15; Dayan kl : EBO 
%16-30; Hassas: EBO   30 (Boughalleb et al., 2007). 

Kök-ur Nematodu( )’ya Kar  Materyallerin Testlenmesi 

elde edilmesi 

Meloidogyne incognita rk-1 saf kültürü Do u Akdeniz Geçit Ku a  Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü’nden temin edilecektir. 

 

Bitkilerin ekimi viyollere yap larak iklim odas nda 16saat ayd nl k, 8 saat karanl k ko ullarda büyümeye b rak lacakt r. Daha 
sonra 2-4 yaprakl  döneme gelen bitkiler, otoklavda 1 saat 121 °C’de sterilize edilen kumlu toprak ( 70 kum, 30 torf) 
içeren saks lara a rt lacakt r. Her bir çe it tesadüf parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olacak ekilde a rt lacakt r. 
Bitkilerin sulama ve bak m i lemelerine devam edilecektir. 

3. Hassas bitkiden Meloidogyne incognita  

Hassas bitkinin köklerindeki nematodun yumurta paketlerine zarar gelmeyecek ekilde ar nd rma i lerimi yap lacakt r. Sterio 
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mikroskop alt nda yumurta paketleri toplanarak geli tirilmi  bearman huni yöntemi kullan larak 28ºC’de inkübatörde 
yumurtalar n aç lmas  ve 2.dönem larvalar n suya geçmesi için 2gün beklenecektir. Elde edilen 2.dönem larvalar n say m  
yap lacakt r. 

4. Meloidogyne incognita  

Bitkiler yakla k 15cm boya ula t nda her bir saks ya ortalama 1000 adet 2.dönem larva olacak ekilde, bitki kök 
bo az ndan 3-4cm mesafede 2cm derinli e aç lan dört oyu a kök-ur nematodunun inokulasyonu yap lacakt r. Bitkiler iklim 
odas nda 25±1ºC muhafaza edilecektir. 

-  

nokulasyondan 65 gün sonra bitki sökümü yap lacakt r. Bitki köklerinde kalan topraklar temizlenecektir. Bitki köklerindeki 
yumurta kümeleri belirgin hale gelmesi için kökler k rm z  g da boyas  ile boyanacakt r. Daha sonra yumurta kümeleri 
say larak Triantaphyllou (1981) ve Sasser et al., (1984) taraf ndan olu turulan “0-5 yumurta kümesi-reaksiyon skalas ”na 
göre de erlendirilecektir. Bu durumda, köklerde 0-2 skala de eri bulunan bitkiler dayan kl , 3-5 skala de eri alan bitkiler ise 
hassas olarak de erlendirilecektir (Tablo 1). 

 -  

     
Yumurta kümesi yok 0 Dayan kl  
1-2  1  Dayan kl  
3-10  2 Dayan kl  
11-30 3 Hassas 
31-100 4 Hassas 
101-Üstü 5 Hassas 

 

 
 

 

          Kök uzunlu u ve mikorizal infeksiyon tan s  için, bitki köklerinin canl l n n korunmas  amac yla, taze y kanm  bitki 
kökleri Etanol, Glacial Asit ve Formalinden olu an (250:13:5) kar k çözeltide korumaya al nacakt r (Orta , 1994). 

          Mikorizal infeksiyon olu umu ve  mikoriza infeksiyonunun belirlenmesi için al nan alt örnekler kullan lacakt r. 

          Deneme sonucunda elde edilen bitki köklerinin temizleme ve boyama i lemleri Koske ve Gemma (1989)  a göre 
yap lacakt r. Kökler iyice y kand ktan ve içindeki ölü kökler ay kland ktan sonra, kökler saklama kutular nda üzerlerini 
a acak kadar saf alkol ile muamele edilecektir. Alkol hem bitki köklerinin yumu amas n , hem de uzun süre dejenerasyona 
u ramadan sakl  kalmas n  sa layacakt r.  

          Mikoriza tan s  yap lmak istenildi inde, saklama kutular ndan al nan bitki kökleri 1 cm uzunlu unda segmentlere 
ayr lacak ve test tüplerine aktar lacakt r.  

           Köklerin yumu at lmas  amac yla tüplere 10'luk KOH çözeltisi kökleri a acak miktarda ilave edilecek ve 65 0C lik 
etüve 1 saat kalacak ekilde yerle tirilecektir. Daha sonra KOH eklenerek ve KOH ‘  nötralize etmek için köklere  10'luk 
HCl ilave edilerek 1 saat bekletilecek; ard ndan acidified glycerol trypan blue çözeltisi kökleri kapsayacak miktarda 
eklenecek ve  65 0 C etüvde 20-25 dakika bekletilecektir. Daha sonra tüplerdeki trypan blue dökülerek laktik asit ilave 
edilecektir. Daha sonra bitki kökleri petri kutusuna bo alt lacakt r (Boyanan bitki kökleri, 1 cm uzunlu unda kesilecek ve 
lamel üzerine her lamele 10 kök gelecek ekilde dizilecektir. 40-100 büyütme ile kökler mikroskop alt nda incelenecektir.( 
Giovanetti ve Mosse, 1980). 

           Pratik olarak  kök infeksiyonu a a daki formül yard m yla hesaplanacakt r. 

 % infeksiyon  100 toplam mikorizal  kök /toplam say lan kök say s . 
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Ara t rmada Kullan lan Mikoriza Çe idi 

Mikoriza türü olarak daha önceki çal malarda en iyi sonucu veren Almanya kökenli olup do al mikoriza türlerinden olan G. 
mossea kullan lacakt r. Mikoriza Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden temin edilecektir. 

Mikoriza Uygulamas  

A lanm  bitkiler 1000 g ‘l k saks lara a rt larak mikoriza inokulumu yap lacakt r. Saks n n 1/3 ‘ ü 1:1 perlit-torf kar m  
ile doldurulduktan sonra orta k s ma 1000 spor/kg olacak ekilde mikoriza uygulanacak ve üzerine fide dikilip sonra üzeri 1:1 
perlit-torf ile kapat lacakt r. 

Bitki geli imi ile ilgili ölçümler 

Bitkiler a rt lma tarihinden itibaren 40 gün sonra sökülecek ve a a daki ölçümler yap lacakt r. 

Bitki Boyu (cm) : Kök bo az ndan büyüme ucuna kadar olan uzunluk ölçülecektir. 

Gövde Çap  (mm): Kök bo az ndan kumpas ile ölçülecektir. 

Ya  ve Kuru Kök A rl  (gr) : Topraktan ayr lan kök iyice y kan p, fazla suyu kurutma ka d  ile al narak ya  a rl  
tart lacak ve 65 0C ‘ de sabit a rl a gelene kadar kurutulup kuru a rl  belirlenecektir. 

Ya  ve Kuru Gövde A rl  (gr) :  Ya  a rl  tart lan gövde, 65 0C ‘ de sabit a rl a gelene kadar kurutulup kuru a rl k 
olarak kaydedilecektir. 

Bitkilerin mikorizaya ba ml l klar  Plenchette ve ark., (1983) taraf ndan a a da ifade edilen formül yard m  ile belirlenecektir.  

Kuru madde baz nda mikorizaya ba ml l k  (Wm-Wn)/Wn 

 Wm  mikorizal  bitkinin kuru madde üretimi 

 Wn   mikorizas z bitkinin kuru madde üretimi 

 Mikoriza ile Sard r lm  A l  ve A s z Bitkilerin Verim ve Kalite Aç s ndan De erlendirilmesi 
         Mikoriza ile sard r lm  a l  ve a s z bitkilerin meyve verimine ve kalitesine etkisini belirlemek amac  ile üç tekerrürlü 
tekerrürde 10 bitki olacak ekilde bir deneme kurularak verim, meyve a rl , meyve çap  özellikleri de erlendirilecektir.  
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Projede görev alacak ki ilerin her birinin projedeki sorumlulu u ve çal ma takvimleri tan mlanmal d r. 

Ad  Soyad  
Proje Yürütücülerinin Projeye Katk lar  

Yap lacak Faaliyetlerdeki Sorumluluklar  Çal ma Takvimi 

Dr. Rana KURUM 

Materyallerin tohum ekimi fidelerin yeti tirilmesi, 
F.solani f.sp. cucurbitae kar  klasik testlenmesi 
Meloidogne incognita’ya materyallerin klasik 
testlenmesi dayan kl lar n seraya dikimi, bitkilerin 
yeti tirilmesi, 
kendileme, gözlem, tohumluk hasat , tohum 
ç karma, paketleme  
Dayan kl  a l  ve a s z bitkilerin tohum ekimi 
a laman n yap lmas  Mikoriza (Arbuscular 
Mycorrhizal Fungi (AMF) ile bula t r lmas  
bitkilerin seraya dikimi  ve denemenin kurulmas  
meyve verim ve kalitesine etkisinin belirlenmesi 
lkbahar ve sonbahar dönemlerinde kurulan 

denemelerin istatistiki olarak de erlendirilmesi 
sonuç raporunun haz rlanmas  

1/01/ 2019 
31/12/ 2023 
 
 

Mine ÜNLÜ 

Materyallerin tohum ekimi fidelerin yeti tirilmesi, 
F.solani f.sp. cucurbitae kar  klasik testlenmesi 
Meloidogne incognita’ya materyallerin klasik 
testlenmesi dayan kl lar n seraya dikimi, bitkilerin 
yeti tirilmesi, 
kendileme, gözlem, tohumluk hasat , tohum 
ç karma, paketleme  
Dayan kl  a l  ve a s z bitkilerin tohum ekimi 
a laman n yap lmas  Mikoriza (Arbuscular 
Mycorrhizal Fungi (AMF) ile bula t r lmas  
bitkilerin seraya dikimi  ve denemenin kurulmas  
meyve verim ve kalitesine etkisinin belirlenmesi 
lkbahar ve sonbahar dönemlerinde kurulan 

denemelerin istatistiki olarak de erlendirilmesi 
sonuç raporunun haz rlanmas  

1/01/ 2019 
31/12/ 2023 
 
 

Dr. Mehmet AYDO DU 
Bitkilerin F.solani f.sp. cucurbitae kar  klasik 
testlenmesi ve sonuçlar n de erlendirilmesi ve 
izolatlar n muhafazas  

1/03/2019 
31/10/2022 
 

Selda ÇALI KAN 
Bitkilerin nematoda kar  klasik testlenmesi ve 
sonuçlar n de erlendirilmesi ve izolatlar n 
muhafazas  

1/03/2019 
31/10/2022 
 

Murat M EK A l  ve a s z bitki köklerinin Mikoriza ile 
sard r lmas  sonuçlar n de erlendirilmesi 

1/03/2021 
31/10/2022 

Dr. Rana KURUM, Mine 
ÜNLÜ, Dr. Mehmet 
AYDO DU, Selda 
ÇALI KAN, Murat M EK 

lkbahar ve sonbahar dönemlerinde kurulan 
denemelerin istatistiki olarak de erlendirilmesi 
sonuç raporunun haz rlanmas  

1/01/2022 
31/12/2023 
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

Proje Ad : H yar çin Anaç Islah -II 

PROJEN N AMACI: H yarda Anaç Islah  projesinin ilk diliminden elde edilen ve yurtd ndan temin edilen genetik 

materyaller Fusarium solgunlu una (Fusarium solani f.sp. cucurbitaeae) ve kök-ur nematodu (meloidogyne incognita)na kar  

testlenerek dayan kl l k durumlar  belirlenecek ve bu dayan kl  materyallerin bitkilerinin kökleri mikoriza ile sard r larak 

mikoriza ve a laman n h yarda  verim ve kalite üzerine etkileri ara t r lacak ve sonuç olarak h yar için  yerli, dayan kl   anaçlar 

geli tirilecektir. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLA TIRILMASI 

 

S ra Proje Ç kt lar  

 

Ç kt lar n Uygulamaya Aktar lma 
Mekanizmalar  

1 Yay nlar  
Proje sonucunda elde edilen veriler nda de i ik bilimsel 
dergi ve kongrelerde makale ve bildirilerin haz rlanmas  

2 Çe it tescili için çe it adaylar n n belirlenmesi 
Proje amac na uygun olarak ümitvar olarak belirlenen 
anaçlar n denemelerinin kurulmas  
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06.1-  1000 
 

1.500 1.500 
 

2.000 
 

2.000 
 

06.2- Menkul  10.000 
 

10.250 11.000 12.750 
 

12.750 

06.3-       

06.4-       

06.5-  1.500 
 

1.750 
 

1.500 
 

1.250 
 

1.250 

06.6-       

06.7-       

06.8-       

06.9-   1.500 
 

1.500 
 

1.000 2.000 2.000 

Toplam 14.000 15.000 15.000 18.000 18.000 

Genel Toplam 80.000 

 

 

I II III IV Giderlerin Ekonomik 
       

06 1 3 04  6500  2000 2000  2500 

06 1 3 05  6000 2000   2000 2000 

06 2 7 01  17000 4000 3500 3000 3500 3000 

06 2 1 90  28750 4500 
 

5500 5000 7000 6750 

06 5 4 01  15750 2500 3000 3.000 3.500 3750 

06 9 2 01  6000 1000 1000 2000 2.000  

Toplam 80000 14000 15.000 
 

15000 18.000 18.000 

GENEL TOPLAM 80.000 
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PROJE TEKL F EDEN KURUL UN  

ADI Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

ADRES  Pa a Kavaklar  Cad. Demircikara Mah. No:13 P.K:35 ANTALYA 

 
PROJE KOORD NATÖRÜ / PROJE L DER   

ADI SOYADI Fulya YÜCEOL 

KURUMU Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

TELEFONU 0 242-321 67 97 

E-POSTA fulya.yuceol@tarim.gov.tr 

 
PROJE   

ADI SOYADI KURUMU E-POSTA 

Prof. Dr. Ali A. DÖNMEZ Hacettepe Üniversitesi aliadonmez@gmail.com 

PROJE TOPLAM BÜTÇES  
(TL) 

PROJE BA LAMA T  
(GÜN/AY/YIL) 

PROJE B  T  
(GÜN/AY/YIL) 

92.100 
01/01/2019 31/12/2020 

 
B RL   

B  YAPILAN 
 / KURULU LAR B   PROJED KATKISI 

Prof. Dr. Ali A. DÖNMEZ 
Hacettepe Üniversitesi 
Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 

Dan man  
Arazi çal malar , laboratuvar, alet ve 
ekipman (mikroskop) kullan m , teknik 
destek 

*Çal t  kurulu un ad  da belirtilecektir. 
 
 

Proje Özeti: Türkçe/ ngilizce olarak en fazla 300 kelimeyle yaz lmal d r. 

PROJE ADI Valeriana L. (Caprifoliaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu  
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Türkiye Valeriana L. (Caprifoliaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu  
               Valeriana L. taksonlar n n t bbi amaçl  kullan mlar  uzun zamand r biliniyor olmas na ra men Türkiye’de 

yeti en türlerinin taksonomisi oldukça eksik materyal ve literatür bilgisine dayanmaktad r. Bu proje çal mas  ile 
Valeriana cinsinin Türkiye’de yeti en tüm taksonlar n n taksonomik revizyonu yap lacakt r. 
              Bu proje kapsam nda ayr nt l  arazi çal malar  ile her türün farkl  populasyonlar ndan örnekler toplanacak, 

habitat incelemeleri ve örneklerin do al ortamdaki özellikleri gözlenip, foto raflar  çekilecektir. Arazi çal malar  
sürecinde taksonlar n yerel kullan mlar , yerel isimleri ve di er olas  etnobotanik özellikleri ara t r lacakt r. 
Türkiye’deki ve yurtd ndaki önemli herbaryumlarda bulunan örnekler incelenecek, ula lamayan herbaryumlardan 
ise digital görüntüleri üzerinden çal ma yap lacakt r. Bu çal malara ilave olarak uygun türlerin ço altma 
çal malar  da yap lacakt r. 
            Bu çal ma kapsam nda araziden toplad m z ya da di er ara t r c lar taraf ndan daha önce toplanm  

örnekler ayr nt l  olarak incelerek türlerin betimleri daha fazla materyale dayal  olarak yeniden düzenlenecekir. 
Taksonlar n adland r lmas  tip örnekleri ve orjinal betimler do rultusunda adland rmalar  bak m ndan yeniden 
de erlendirilecektir. Morfolojik çal malar temelinde türlerin morfolojik özellikleri daha ayr nt l  olarak 
belirlenecek ve böylece cinsin biyolojisi hakk nda ayr nt l  ara t rma yap lacakt r. Morfolojik karakterler 
say salla t r larak numerik taksonomik çal ma yap lacakt r. Türleri ay r m için te his anahtar  haz rlanacak, türlerin 
habitat ve di er ekolojik özellikleri Türkiye da l  literatür, herbaryum ve kendi arazi çal ma sonuçlar m za 
dayal  olarak daha güvenilir olarak belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Revizyon, Taksonomi, Valeriana 

Abstract: 

A Taxonomic Revision of Valeriana L. (Caprifoliaceae) in Turkey  

Although the medical uses of Valeriana L. (Caprifoliaceae) taxa have been known for a long time, the taxonomy of 
the species that grow in Turkey is based on the incomplete material and literature knowledge. With this project, a 
taxonomic revision of the taxa of Valeriana L. genus, naturally grown in Turkey, will be made more 
comprehensive.  
Within the scope of the present study, which includes systematic fieldwok, plant samples of the different species 
and populations will be collected along with characteristics of their habits and natural environments. Furthermore, 
during the fieldwork, local uses of taxa, folk names and other possible ethnobotanical features will be documented. 
In addition to the fieldwork, the botanical specimens deposited in important herbaria both in Turkey and abroad will 
be examined, and the herbaria that could not be visited personally will be studied via specimen images accessed 
through the online digital repositories. In addition, in this study, multiplication of the favorable species will be 
carried out. 
Therefore, the samples that have been collected by previous research and botanical expeditions will be revisited and 
examined taxonomically in-depth. Thus, the descriptions of the species will be rearranged based on more material 
and updated taxonomical classification. On the basis of recent morphological studies, the morphological 
characteristics of the species will be specified more thoroughly and thus, detailed research on the biology of the 
genus will be made. The morphological data will be evaluated in respect of numerical taxonomy. The distribution of 
species in Turkey will be described more reliably based on the elaborated literature survey, herbarium and field 
studies. Habitat and other ecological characteristics will be characterized based on the field studies, and the species 
discrimination identification key will be prepared. 

Keywords: Revision, Taxonomy, Valeriana 

 
 
Projenin A  ve Gerekçesi:  
 
Günümüzde bitkilerle yap lan çal malarda taksonlar n do ru te hislerinin yap lmas , botanik özelliklerinin ve yay l  
alanlar n n belirlenmesi oldukça önemlidir. Türkiye Floras ’n n te histe yetersiz olmas , türlere ait ay rt edici 
karakterlerin yeterince aç klay c  betimlenmemesi, baz  türlere ait betimlerin eksik olmas  daha ayr nt l  taksonomik 
çal malar  zorunlu k lmaktad r. Bu amaçlarla toplanacak bol örneklerle taksonlar n florada yetersiz olan morfolojik 
karakterleri hakk ndaki bilgileri artt r larak eksikliklerin giderilmesine katk  sa lanm  olacakt r. 
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Ülkemizde Valeriana cinsi ile yap lan taksonomik çal malar oldukça s n rl d r ve çal malar n ço u eczac l k fakülteleri 
bünyesindeki farmakognozik çal malard r.  Cins çiçek morfolojisinde farkl l klar göstermektedir. Yapt m z literatür 
taramalar nda Türkiye’de Valeriana officinalis’in morfolojik yönden iki farkl  formuna rastlan ld ndan fakat bu 
formlar üzerinde daha ayr nt l  incelemeler yap lamad ndan ayr  tür veya varyetelere ayr lamad ndan 
bahsedilmektedir. Avrupa Floras ’nda bu tür 3 alttüre ayr lm t r. Yap lacak kapsaml  arazi çal malar  ile toplanacak bol 
örneklerle tür içi morfolojik farkl l klar ortaya ç kar larak gerekli de i iklikler yap lacakt r. Nadir türlerden V. saxicola 
ve V. tuberosa’n n toplanacak olas  yeni örneklerle yay l lar n n daha gerçekçi belirlenmesi veya halen do ada olup 
olmad klar  hakk nda daha ayr nt l  çal malar yap lmas  gerekmektedir. 
Bu proje çal mas  ile Türkiye’de do al olarak yay l  gösteren, t bbi ve ekonomik de eri olan ve baz  türleri eczac l kta 
drog olarak kullan lan Valeriana L. cinsinin morfolojik, numerik, herbaryum ve arazi çal malar ndan elde edilecek 
verilerle, yeni örnek, gözlem ve bilgiler nda kapsaml  bir taksonomik revizyonu ve uygun türlerden ço altma 
çal malar  yapmak amaçlanmaktad r.  
Bu çal ma ile 
1- Tür betimlerinin ve taksonomik karakterlerin mevcut literatür ve örneklere dayal  olarak yeniden düzenlenmesi 
2- Arazi çal malar  s ras nda olas  yeni takson ve Türkiye için kay tlar n belirlenmesi ve varolan taksonlar n gerçek 
durumunun yeni veriler nda de erlendirilmesi 
3- Türlerin tehlike kategorilerinin ve yay l  alanlar n n yeni veriler nda GPS kay tlar na dayal  olarak belirlenmesi 
4- Takson isimlerinin tip örnekleri ve di er orjinal materyallere dayal  olarak yeniden de erlendirilip olas  sinonim ve 
yeni isim düzenlemelerinin yap lmas   
5- Araziden toplayaca m z ve herbaryumlarda inceleyece imiz örneklere dayal  olarak daha kullan l  bir te his 
anahtar n n düzenlenmesi  
6- Eczac l k aç s ndan kullan m  olan bu cinsin türleri hakk nda, arazi çal malar nda halk aras nda etnobotanik kullan m 
ve yöresel isimlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. 
 
     
 
Kediotu (Valeriana L.) droglar  birçok ülkede besin takviyesi olarak kullan lmakta ve kültürü yap lmaktad r. Bu i  
için özellikle Valeriana officinalis türü kullan lmaktad r ve bu türe alternatifler aranmaktad r. Bu tür ülkemiz 
floras nda da do al olarak yeti mektedir.  
Bu taksonlar ekonomik de erlerinin öne ç kar lmas  çerçevesinde oldukça önemlidir ve ziraat, eczac l k ve g da gibi 
farkl  alanlarda kullan labilme potansiyeline sahiptir. Bu çal madan elde edilecek verilerle kediotu türlerinin 
taksonomik durumlar  ara t r lacak ve ülke ekonomisine katk  sa layabilecek özellikleri ortaya koyulacakt r. 
Sonuçlar ilgili kamu ve özel kurum ve kurulu lar yla payla lacakt r  
Cinsin sistematik durumunun ortaya koyulmas  ve daha i levsel bir te his anahtar n n olu turulmas  ile t p, kimya, 
eczac l k veya ziraatte kullan m  söz konusu olan bir takson yerine yanl l kla ba ka taksonlar n toplanma veya yanl  
adland r lma durumu önlenmi  olacakt r. Ayr ca herbaryumlara sa lanacak yeterli materyal teminiyle yine t p, kimya, 
eczac l k veya ziraatte çal an ara t r c lara haz r materyal sa layacakt r.  
Ayr ca T.C. SAGLIK BAKANLIGI Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumu 14/03/2016 tarihli ve 2164353 say l  
Müste arl k Makam n n Onay  ile Aktarlar, Baharatç lar ve Benzeri Dükkanlar Hakk nda 2016/8 say l  Genelge 
yay mlam  olup, Genelge’de  “Sat lan bütün droglar n Türkçe ve Latince bir listesinin bu dükkanlarda 
bulundurulmas  ve droglar n üzerinde hangi bitkiye ait oldu unun Türkçe ve Latince do ru olarak yaz lmas  yanl  
isimlerle yap lan sat lar n önlenmesi”  usul ve esaslar içerisinde yer alm t r. Bu usul ve esas çerçevesinde 
çal madan elde edilecek veriler bu ki ilere bilimsel olarak tan mlanm , adland r lm  bir takson için ba vuru 
materyali sa layacakt r.  
Cinsin do adaki tehdit alt nda veya tehdit alt na girebilecek türleri belirlenerek do adan toplanmalar n n kontrol 
alt na al nmas  ve gerekiyorsa kültürünün yap lmas na katk da bulunulacakt r. 
 
 

  
 
Valeriana ad  onun t bbi özelliklerini ilk kullanan “Valerius”tan veya latince sa l k veya refah anlam na gelen 
“Valere” kelimesinden gelmektedir. T bbi amaçla 2000 y ld r kullan lmaktad r. Köklerinde kedileri çeken bir 
kokuya sahip olduklar  için Bat  Avrupa ülkelerinde kediotu denilmektedir. Valeriana’n n farkl  türleri ülkemizde 
kediotu, t bbi kediotu, da  kediotu, büyük yaprakl  kediotu gibi isimlerle bilinmektedir 22, 24 .  
Valeriana L. cinsi, Dipsacales ordosuna ait, Caprifoliaceae familyas na dahil edilmektedir 1 . Bu cins yak n 
zamana kadar Valerianaceae familyas  içindeydi ve birçok klasik kitapta bu hali ile yaz l d r. Valeriana L. cinsinin 
en iyi temsil edildi i bölge Güney Amerika Ant Bölgesi’dir 2 . 
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 Valeriana cinsi ilk kez Linne 4  taraf ndan tan mlanm t r. Persoon 5 , daha önce Ruiz ve Pavon 6  taraf ndan 3 
yüksek-Andean türünü (V. rigida, V. tenuifolia ve V. spathulata) yerle tirmek için Valeriana’ya dahil edilen 
Phyllactis cinsini eklemi tir 7 . Bunlar Valeriana’n n di er türlerinden 3 parçal  korolla, papusa dönü emeyen 
indirgenmi  bir kaliks ve kayna m  involukral braktelere sahip olmas  bak m ndan farkl d rlar. Hepsi de gövdesiz 
rozet bitkilerdir. Huniholdt vd. [8] ve DeCandolle [9] Valeriana cinsindeki bu 3 türü korumu tur. DeCandolle bir 
bölüm (seksiyon) olarak grubu kabul ederek ona çok iyi bilinmeyen Phyllactis obovata Nutt. (Kuzey Amerika)’y  
dahil etmi tir. Weddell 10 , Persoon’un cinsini geni leterek devam ettirmi tir. Cinsi; Euphyllactis Wedd., 
Aretiastrum DC. ve Valerianopsis Wedd olarak 3 bölüme ay rm t r. Bu 3 bölüm toplam 16 türden olu mu tur.  
Valerianaceae’nin yay l n n ara t r ld  bir çal mada familya üyelerinin Güney Amerika’da üç farkl  da l m 
gösterdi i ve türlerin Panama kanal  arac l yla iki kez Güney Amerika’ya girdi i belirtilmektedir. Bu da l m n 
Valeriana chaerophylloides (sect. Astrephia subgen. Valeriana) arac l yla oldu unu bildirmi lerdir. Ayr ca bu 
da l mda 160 türe sahip altcins Phyllactis’in de etkili oldu unu belirtilmi tir. Phyllactis’in durumunda ki sonucu 
bisporangiat anter durumunun varl na dayand rm lard r 11 . 
Kutschker 2 , Güney Amerika’l  Valeriana cinsinin revizyonunu yapt  çal mas nda, cinsin kuzey yar m kürede 
geni  çapta yay l  gösterdi ini ve Valerianaceae familyas n n en çe itli cinsi oldu unu belirtmi tir. Çal mas nda 
Güney Amerika’dan tan mlad  40 tür aras nda Arjantin ve ili için yeni kay t olan baz  türleri bulmu tur.   
Valeriana L. Avustralya ve Yeni Zelanda hariç dünyan n ço una da lm  yakla k 300 türden olu maktad r. Ço u 
Valeriana türleri kuzey yar m kürenin s cak (temperatüre) bölgelerinde ve özelliklede Güney Amerika’da 
bulunmaktad r 12, 2, 13 . 
Türkiye Floras  4. cildinde Valeriana cinsine ait 12 türün listesi verilmi tir 14 . 
Türkiye Floras  10. cildinde Valeriana cinsine ait 2 endemik türün listesi verilmi tir. Bunlar Mersin’de yay l  
göstermektedirler 15 . 
Türkiye Floras  11. cildinde Valeriana cinsine ait A9 karesinde (Artvin-Ardahan aras ) yay l  gösteren 1 türün 
listesi verilmi tir 16 . 
Türkiye Floras ’nda çe itli kareler için yap lan çal malarda Valeriana cinsine ait 2 türün A9 (Kars) karesi için yeni 
kay t listesi verilmi tir 17 . 
Avrupa Floras ’nda Valeriana cinsinin kay tl  20 türü listelenmi tir. Bu türlerden ülkemizde tek türle temsil edilen 
V. officinalisi 3 alttüre, V.dioica’y  da 2 alttüre ay rarak incelemi tir 18 . 
ran Floras ’nda Valeriana cinsinin kay tl  7 türü listelenmi tir. Ayr ca V. dioica, V. officinalis, V. petrophila ve V. 

strache’yi üpheli kay t olarak verilmi tir 19 . 
Rusya Floras ’nda Valeriana cinsinin kay tl  26 türü bulunmaktad r. Türkiye floras nda çiçeklenme dönemiyle ilgili 
bilgi olmayan V. dioica’n n çiçeklenme zaman  Rusya Floras ’nda May s-Haziran olarak belirtilmi tir 20 . 
Acosta vd. 13 , moleküler ve morfolojik olarak yapt klar  çal malar nda Valeriana cinsinin yeni bir türünü 
tan mlam lard r.  Bu yeni türü Valeriana serratifolia olarak adland rm lard r. V. serratifolia’y  en yak n oldu u 
taksondan (V. macrorhiza) serrulat kenarl  spatulat yapraklar  ve ön yüze do ru indirgenmi  halkasal kaliksli 2–2.5 
mm uzunlu unda ki falkat meyveleri ile ay rt ettiklerini belirtmi lerdir.  
Parolly ve Eren yapt klar  çal malar nda endemik V. oligantha’y  Türkiye Floras ’nda belirtildi i gibi bazal 
yapraklar n n (1-)3(-5)-loblu de il (3-)5-7-loblu oldu unu bildirmi lerdir 21 . 
Karamano lu ve Koyuncu (1974) yapt klar  çal malar nda V. montana’y  ilk kez Artvin ve Ardahan’dan A9 
karesi  toplam lard r 22 . Fakat daha sonra yay nlanan Türkiye Floras  checklistinde Güner ve Vural’ n (1999) 
daha sonra Rize’den de A8 karesi  V. montana’y  toplad klar  bildirilmi ir 23 . 
Valeriana L. cinsine ait birçok tür geleneksel t pta de i ik sinir sistemi sorunlar nda sedatif ve sakinle tirici olarak 
kullan lmaktad r ve etkileri klinik çal malarla da desteklenmektedir. Eczac l kta drog olarak kullan lan V. 
officinalis ihtiyaca yetmedi i için Hollanda, ngiltere, Almanya, Fransa ve A.B.D ülkelerinde kültürü yap lan bir 
türdür. Ayr ca V. procera Kunth (Meksika kediotu), V. jetamansi Jones, V. edulis Nutt ve V. sitchensis Bong gibi 
Valeriana türleri de V. officinalis’e alternatif olarak kullan lmaktad r 25 . V. officinalis türü ülkemiz floras nda 
özellikle Do u ve Kuzey Do u Anadolu’da do al olarak bulunmaktad r. 
Valeriana L. taksonlar  birçok ülkede sedatif, sakinle tirici ve uyku verici olarak halk t bb nda kullan lmaktad r. Bu 
taksonlar aras nda Valeriana officinalis L. en fazla kullan lan türdür ve Avrupa Farmakopesi’nde kay tl d r 26, 
27 . ngiltere ve Almanya’da ise Valeriana uykuya yard mc  olarak besinlere kat lmaktad r 28 . Hindistan’da 
(Valeriana wallrothii), Asya’da (Valeriana officinalis var. latifolia —Kesso root) ve Amerika’da (Valeriana 
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edulis) kullan lan t bbi türleri içermektedir. V. officinalis Avrupa’da yayg nd r ve uçucu ya  ve valepotriat içerdi i 
için geni  çapta kullan lmaktad r 29 . Epoksi-iridoit esterler ve valepotriatlar nedeniyle kökleri güçlü sedativ 
etkiye sahiptir [30, 31]. V. fauriei geleneksel Çin ve Japon t bb nda kullan lmaktad r 32, 33, 34, 35 . V. capensis 
Afrika geleneksel t bb nda [36], V.edulis Meksika’da ve V. wallichii Hindistan’da kullan lmaktad r. V. edulis in 
vitro mutajenik özelliklere sahip önemli ölçüde yüksek konsantrasyonlarda valepotriatlar ( 8 e kadar) içerir 37 . 
Kediotu Amerika Birle ik Devletleri’nde bir besin takviyesi olarak sat lmaktad r. V. officinalis en yayg n ürün 
olarak görülmektedir. V. procera Kunth (Meksika kediotu) bazen V. officinalis yerine alternatif olarak 
kullan lmaktad r.  V. jetamansi Jones, V. edulis Nutt ve V. sitchensis Bong gibi Valeriana türleri de ticari kullan m 
için haz rlanmaktad r 25 . 
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MATERYAL ve METOT:   
 
Bu ara t rman n materyalini Valeriana L. taksonlar  olu turmaktad r. 
 

 
 

Takson  Habitat   Endemiklik 
1-Valeriana dioica  L. Nemli ve Sulu da  çay rlar  ve 

rmak kenarlar  
Deniz seviyesinden 
2425 m. 

 

2-Valeriana alliariifolia 
Adams 

Nemli ve gölgeli orman altlar   
600 - 3000 m 

 

3-V. alpestris Stev. Alpin çay rl klar 1500-3000 m.  
4-V. saxicola C. A. Mey Nemli, kayal k yerler. 1800-2500 m Nadir 
5-V.oligantha Boiss. et Heldr. Da larda, kayal klar n 

gölgeli yerleri. 
 
1800-2250 m. 

 
 
Endemik 

6-V.speluncaria Boiss. 
var. speluncaria Boiss. 

Nemli kaya yar klar  ve ma ara 
a zlar  

 
1300 – 3600 m 

Endemik 

7-V.speluncaria Boiss. var. 
glabriuscula Contandr. & 
Quezel 

Kalker kayalar   Endemik 

8-V. phu L. Çay rl  ve kayal k yamaçlar 1800 - 2500   
9-V. sisymbriifolia Vahl Dik kayal klar n gölgeli yerleri 

ve kaya yar klar  
 
1500 - 3500 m 

 

10-V. officinalis L. Nemli ve k smen kuru 
çay rl klar 

 
1400-2200 m. 

 

 
11-V. dioscoridis Sm 

Kayal k ve çal l k yamaçlar.  Deniz seviyesinden 
1950 m  

 

12-V. Ieucophaea DC. Çay rl k ve ta l k yamaçlar  1000-3000 m  
13-V. tuberosa L. Çay rl k ve ta l k yamaçlar 900 - 1700 m Nadir  
14-V. bolkarica Contandr. & 
Quezel 

Kalker kayalar 
 

2300-2500 m. 
 

 
Endemik 

15-V. montana L. Nemli ve sulu da  çay rlar  2100-2300 m.  
 

 
 
GAZI (Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu), ANK (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu), AEF 
(Ankara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Herbaryumu) EGE (Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) HUB 
(Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu), ISTE ( stanbul Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Herbaryumu), 
ISTF ( stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu), Erciyes Üniversitesi, gibi çe itli herbaryumlar n örnekleri 
incelenecektir. Bu herbaryumlar n yan  s ra taksonlara ait dijital herbaryum örnekleride incelenecektir  
 

 
 
Bitkinin yeti ti i lokasyonlara çiçeklenme ve meyve dönemlerinde gidilerek örnek toplanacakt r. Bitki te hisine 
yard mc  olmas  bak m ndan farkl  boyutlardan örneklerin foto raflar  çekilecektir.  Arazide örnek al nan bitkilerle 
ilgili gerekli notlar tutulacakt r. Yap lacak arazi çal malar yla türler aras ndaki çe itlenmenin s n rlar n  
belirleyebilmek için taksonlar n yeti ti i farkl  lokasyonlardan çok say da örnek toplanmaya çal lacakt r. Ayr ca 
taksonlar n bulunduklar  habitat özellikleri gözlenerek kaydedilecektir. GPS verileri ile yay l  alanlar  kay t alt na 
al nacakt r. 
 

 
 
Morfolojik ölçümler yaparak taksonlar  s n fland r rken, bitkinin otsu veya çal ms  olu u; bitki boyu ve hayat süresi; 
gövdenin dallanma biçimi ve ekli; tüylülü ü; taban ve gövde yapraklar n n ekli, rengi, boyutlar , kenar , tüylenme 
durumu ve sap uzunlu u; çiçeklerin e eysel durumu; korolla rengi, lob say s , uzunlu u, tüylülü ü; stamenlerin, 
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anterlerin ve stiluslar n uzunlu u; stigmalar n stamenlere göre durumu; meyve ekli, boyutlar , rengi, tüylenme 
durumu gibi taksonomik de er ta yan güvenilir karakterler belirlenecektir. Belirlenen bu karakterler sonucunda 
incelenen örneklerin de erleri not edilerek taksonlar n genel betimleri ç kar lacakt r. 
 
Herbaryum örne i haline getirilen bitkilerin adland rma i leminde, ba ta temel kaynak olarak, DAVIS 12 ’in “Flora 
of Turkey and The Aegean Island (4. -10. -11. Ciltler)” adl  eserinden ve konuyla ilgili farkl  kaynaklardan 
yararlan lacakt r. Türlerin adland r lma i leri tamamland ktan sonra herbaryum numaralar  verilerek, üzerinde 
toplay c  bilgilerinin yer ald  etiketlerle beraber Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne ait herbaryumda (HUB) 
saklanacakt r. Ayr ca di er herbaryumlara da e  örnekleri da t lacakt r. 
 

 
 
Literatür bilgisi ve araziden toplad m z örneklerin gözlemlenmesiyle Valeriana cinsine ait tüm karakterlerin listesi 
ç kar larak karakter ve karakter durumu çizelgesi olu turulacakt r. Nümerik çal ma için her taksondan 2 çiçekli ve 2 
meyveli olmak üzere 4 örnek seçilerek nitel ve nicel gözlemler yap lacakt r. Daha sonra taksonlar n morfolojik 
bilgileri say sal olarak kodlanacak ve elde edilen veriler MVSP program nda de erlendirilerek bunlar aras ndaki 
benzerliklere dayal  olarak fenogram elde edilecek ve s n fland rma çal mas  yap lacakt r.  
 

 
 
Ço altma yöntemlerinde generatif ve vejetatif olmak üzere iki farkl  ço altma yöntemi kullan lacakt r. Generatif 
ço altma yönteminde türlere ait tohumlar kullan lacakt r. Vejatatif ço altma yönteminde ise rizomla ço altma 
yöntemi kullan lacakt r. Türlerin ço alt m çal malar  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Aksu Yerle kesi 
arazisinde yap lacakt r. 
 
  
  
Valeriana cinsine ait türlerin arazi ortam nda toplanan tohumlar  ay klan p, temizlenerek tohum saklama kaplar na 
al n p standart ko ullarda tohum ekim zaman na kadar saklanacakt r. Elde edilecek tohum miktar na bagl  olarak, sera  
artlar nda ekimleri yap larak çimlenme yüzdeleri tespit edilecek ve türler için en uygun ekim zamanlar  

belirlenecektir. Sera ko ullar nda Ekim ay nda tohumlar n torf ile doldurulmu  viyollere ekimleri yap lacakt r.  
Tohumlar n çimlendirilmesi çal mas nda ç k  süresi ve ç k  yüzdesi belirlenerek bunlara ili kin veriler ç k lar 
tamamland ktan hemen sonra al nacakt r.  
Elde edilen fideler 4-5 yaprak olu turduktan sonra arazide haz rlanan parsellere dikimler yap lacakt r. Bitkilerin 
sulama, gübreleme, yabanc  ot kontrolü gibi bak m ve kültürel i lemleri gerçekle tirilecektir. 
 
  
 
Araziden toplanan 7-10 cm uzunlu unda rizom parçalar  torf- perlit kar m nda herbir saks ya bir rizom olacak 
ekilde saks lara ekilecektir. Rizomdan filizlenme süresi ve oran  belirlenecektir. 
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Projede görev alacak ki ilerin her birinin projedeki sorumlulu u ve çal ma takvimleri tan mlanmal d r. 
 

A  So  

 
Proje Yürütücülerinin Projeye Katk la  

 
Yap lacak Faaliyetlerdeki 
Sorumlulukla  

Ça ma Takvimi 

 

Literatür Taramalar  
1-24. Ay 

Herbaryum Çal malar  
1-24. Ay 

Arazi Çal malar  4-10. Ay 
16-22.Ay 

Morfolojik Çal malar 1-24. Ay 

Numerik Çal malar  1-24. Ay 

Verilerin De erlendirilmesi  13-24. Ay 

Ço alt m çal malar   9-24. Ay 

Sonuç Raporunun Yaz lmas  13-24. Ay 
 
 
 

 

 
Proje tamamland ktan sonra elde edilmesi öngörülen ç kt lar n uygulamaya aktar lmas  ve yayg nla t r lmas  proje lideri 
taraf ndan haz rlan r ve imzalan r. 
 

Proje A  Valeriana L. (Caprifoliaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu 

PRO  AMACI: Projenin genel amaçlar  de il, ç kt lara yönelik amaçlar k saca yaz l r. 

      Valeriana cinsinin Türkiye’deki taksonlar n n yeni verilere dayal  olarak tan mlanmas  yeniden 
düzenlenmesi ve böylece daha kullan l  bir te his anahtar  olu turularak Türkiye Floras ’na katk  
sa lanmas , 
     Olu turulacak yeni te his anahtar n n tür te hisinde, te his yapan ara t r c lara kolayl k sa lanmas  

Türlerin do al ortamlar nda gözlenmesiyle elde edilecek verilerin, yeti tirme ortamlar  hakk nda 
üreticilerine uygulamada kolayla t r c  bilgiler sa lanmas , 
     Halk aras nda kullan m  olan Valeriana türlerinin ve bunlar n yerel isimlerinin belirlenmesi, 
     Eczac l k, t p, g da, süs ve zirai aç dan kullan m de eri olabilecek ve ekonomiye katk  sa layabilecek 

özelliklere sahip türlerin ortaya ç kar lmas  ve kültürlerinin yap lmas , 
    Yurtd nda t bbi de eri olan ve drog olarak kullan lan Valeriana türlerine alternatif türlerin 

ara t r lmas , 
    Herbaryumlara koyulacak yeterli materyallerin eczac , ziraatçi, kimyager, palinolog, gibi di er 

ara t r c lar n hizmetine sunulmas  amaçlanmaktad r. 



 

Sayfa 32 / 589 
 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINL TIRILMASI 

Proje tamamland ktan sonra, elde edilen ç kt lar n nas l uygulamaya aktar laca ; 

Yeti tirme tekniklerine ili kin bilgi ise; çiftçiye ve sektöre nas l ula t r laca , (kongre sempozyum, bildiri, yay n, 
bro ür, kitap, Bilgi al veri  toplant lar nda sunulmas , Bakanl n e itim yay m prog- ramlar na al nmas  dahil) 

Çe it, rk, hat, a , ilaç ya da teknoloji ise; tescil, patent ve özel sektöre devri ile ilgili mekanizmalar 

Sürekli projelerde ise; ilk 5 y ll k dönemde ne elde edilece i/edildi i, ara materyalden yararlanacak di er ara t rma 
kurulu lar  kimler olaca , 

Metot ya da yöntem ise; kullanacak kurumlara duyurulmas , 

Mevzuat de i ikli i gerektiren sonuçlar ise; ilgili bakanl k ya da birimlere ula t r lmas , uygulamaya aktarma a ama 
ve mekanizmalar  ad m ad m somut olarak belirtilmelidir. 

S ra Proje kt la  

Proje sonucunda elde edilecek, her türlü ürün, 
sistem, prototip, bilgi, pilot uygula- ma, 
malzeme, üretim tekni i, yöntem, ya- z l m vb. 
proje ç kt s  olarak yaz lmal d r. 

 
kt la  Uygulamaya Aktar lma 

Mekanizmala  

1 
Bilimsel ç kt lar (Makale, bildiri, kitap) olarak 
de erlendirilmesi 

Bu çal madan elde edilecek sonuçlar n ulusal ve 
uluslararas  kongre ve sempozyumlarda bildiri 
veya poster olarak sunulmas  ve SCI dergilerde 
yay nlanmas  ve literatüre katk  sa lamas  
planlanmaktad r. 

2 

Ekonomik ve ticari olarak türlerin 
de erlendirilmesi   

Valeriana droglar ndan eski ça lardan beri ilaç 
olarak yararlan lmakta ve g da takviyesi olarak 
kullan lmaktad r. V. officinalis yurt d nda birçok 
ülkede kullan lmakta ve ihtiyac  kar lamad  
içinde kültürü yap lmaktad r. Ayr ca bu türe ait 
ayn  cinsten alternatifler aranmaktad r. Bu 
bak mdan cins ekonomik olarak oldukça önemlidir 
ve ço u türünün ilaç hammaddesi olarak 
kullan labilme olana  yüksektir. Bu bak mdan 
ziraat, eczac l k, g da gibi alanlarda gen kayna  
olarak kullan labilme potansiyeline de sahiptir. 

3 Çal ma sonucunda halk n kulland  (g da, süs, 
t bbi vb.) türlerin ortaya ç kar lmas  

Kullan lan türlerin üretimine yönelik çal malar 
yürüten ara t rmac lara kaynak olu turacak ve yeni 
projeler olu turulmas na katk  sa layacakt r.  

4 

Taksonlar n sistematik durumlar n n ortaya 
koyulmas  

Halk taraf ndan kullan m  söz komuz olan t pta 
eczac l kta veya ziraatte kullan labilecek veya 
olas  bir ihracat durumunda bir takson yerine 
yanl l kla ba ka taksonlar n toplanmas  durmunun 
önlenmesi ve ilgili ki ilere bilimsel olarak 
tan mlanm , adland r lm  bir takson için ba vuru 
materyali olarak kaynak sa layacakt r.  

 
 

5 Tehdit alt nda veya tehdit alt na girebilecek 
türlerin belirlenmesi 

Do adan toplanmalar n n kontrol alt na al nmas  
ve gerekiyorsa kültürünün yap lmas na katk da 
bulunulacakt r 
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Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde a a daki 
belirtilen tablo doldurulmal d r. Proje süresi bir y ldan fazla ise y ll k maliyetleri ayr  ayr  hesaplanmal d r. 
 

 
 

06 SERMAYE D  

 
YILLARA GÖRE DA  

 
1.Y l 

 
2.Y l 

06.1- Mamul Mal Al mlar  
2.000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 1.500 500 

06.3- Gayri Maddi Hak Al mlar  
- - 

06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas  
- - 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 
45.000 35.000 

06.6- Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri 
- - 

06.7- Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri - - 

06.8- Stok Al mlar  
- - 

06.9- Di er Sermaye Giderleri 
4050 4050 

Toplam 52.550 39.550 

Genel Toplam 92.100 
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Bütçe Gerekçesi ve Ya r m Tutar n n Da l m  
 
 

 

I II III IV SINIFLANDIRMASI  1. YIL 2.YIL 

 

06 1 3 90 Di er Avadanl k Al mlar  2.000 2.000  

06 2 6 01 Ka t ve Ka t Ürünleri Al m  2.000 1.500 500 

06 5 4 02 Akaryak t ve Ya  Al mlar  50.000 30.000 20.000 

06 5 6 02 Ta t Kiralamas  Giderleri 30.000 15.000 15.000 

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  8.100  4.050 4.050 

TOPLAM 52.550 39.550 

GENEL TOPLAM 
92.100 
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Proje Özeti: Türkçe/ ngilizce olarak en fazla 300 kelimeyle yaz lmal d r. 

Yeni kalk nma anlay , her bir kent ve ilçenin ülke içinde ve dünyada hangi bak mlardan öne ç kmas n n mümkün 
olabilece i, geli ime aç k alanlar n n neler oldu u, istihdam kapasitesinin nas l art r labilece i gibi bir stratejik bak  aç s yla 
ele almay  gerektirmektedir. Bu anlay ta; öncelikle her kentin/bölgenin kendi öz yetenekleri belirlenmekte, daha sonra güçlü 
ve potansiyel yanlar  dikkate al narak desteklenmekte ve böylece ulusal ve küresel pazarlarda rekabet üstünlü ü elde 
edilmeye çal lmaktad r. Türkiye, bulundu u co rafi konum itibariyle geçmi ten günümüze çe itli meyve türlerinin 
yeti tirildi i önemli merkezlerden biri olmu tur. Bu meyve türleri içerisinde yer alan kiraz n yeti tiricili inde ve ihracat nda 
son y llarda önemli geli meler sa lanm t r. Ba ta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede “Türk Kiraz ” tüketilmekte ve yurt 
d  pazar  her geçen gün geli mektedir. Ara t rma bölgesi olarak seçilen illerden Antalya, Türkiye kiraz üretiminin 3’ünü 
gerçekle tirmektedir. Çe itli nedenlerle zaman zaman üretim, fiyatlar ve pazarda sorunlar ya anabilmektedir. Bu durum 
gerek ülke olarak gerekse bölge ve üreticiler aç s ndan rekabet edebilirli i ve sürdürülebilirli i tehlikeye sokmaktad r. 
Rekabet edilebilirli in ortaya konmas nda ticaret ölçüleri (sat n alma gücü paritesi, kar la t rmal  üstünlük göstergeleri, 
ihracat ve ithalat indeksleri vb.), maliyet-karl l k ölçüleri ve etkinlik ölçüleri kullan lacakt r Maliyet-karl l k ölçülerinde ise 
üretici maliyetleri, üreticilerin eline geçen fiyatlar, dünya fiyatlar  ve kirazda önemli rakip ülkelerin üreticilerinin eline geçen 
fiyat de i kenleri kullan lacakt r. Ayr ca Antalya’da kiraz üretiminde ya anan geli meler, üretici anket verilerine dayan larak 
de erlendirilecektir. Son y llarda ya anan teknolojik geli me, mevsimsel iklim de i imi ve ekonomik ko ullardaki 
de i imlerden etkilenme durumlar  ile k r lganl klar  de erlendirilecektir. Kiraz sektörünü geli tirme olanaklar n n 
belirlenmesi ve sektörün rekabet gücünü art racak çözümler bulabilmek, plan ve stratejileri ortaya koyabilmek amac yla 
SWOT analizinden faydalan lacakt r. Bu kapsamda, pazarlama kanal nda yer alan ve faaliyet gösteren üreticiler, arac lar ve 
ihracatç larla görü meler yap larak sektörün rekabet gücünü art racak çözümler önerilecektir. 

Research Study on Competition for Cherry Production and Marketing: Antalya Case Study 

Anahtar Kelimeler: Kiraz, rekabet, kar la t rmal  üstünlükler, SWOT analizi. 

New development concept requires a strategic approach on how a city or province can be prominent, on which areas there is 
room to improve, how to increase employment. With this new understanding, firstly skills and abilities of a city are 
determined then strong points with potential are considered and supported and thanks to that upper hand in national and 
international market can be achieved. 

Turkey has always been an important fruit producer with various kinds due its geographical position. There have been 
significant developments in cherry production and export lately. Especially in EU countries, “Turkish Cherry” is consumed 
and preferred and export market is growing day by day. Antalya, where the study will take place produces 3 % of total cherry 
production of Turkey. But there can be problems in production, prices and marketing due to certain reasons. This may 
endanger sustainability and competitive capacity of the producers in the region and also the region itself. In order to 
demonstrate competitiveness, trade measures, cost-effectiveness measures and effectiveness measures will be used. Producer 
costs, producers' prices, world prices, and price variances major competitor countries' producer costs will be used in the cost-
profit measure. Besides the latest developments in cherry production will be evaluated based on farmer surveys in the city, 
which is important for cherry production and exportation in Antalya. The vulnerabilities and sensitivities of farmers will be 
examined to technological development, climate change and changes in economic conditions in recent years. And SWOT 
analysis will be used for the planning and strategy making process to improve cherry sector in the region. In this context, 
solutions that will increase the competitive power of the sector will be recommended by interview with the producers 
involved in the marketing channel, middleman’s and exporters. 

Keywords: Cherry, competitiveness, comparative advantages, SWOT analysis. 

 

  
Rekabet edebilirlik 2000’li y llar n ba ndan bu yana sürekli olarak gündem olu turmakta ve ekonomik birimlerin 
vazgeçilmez gündem maddelerinin ba nda yer almaktad r. “Rekabet” (competition) kavram  ayn  amac  güden kimseler 
aras ndaki çeki me, yar ma, yar  durumunu ifade ederken, “rekabet edebilirlik” (competitiveness) kavram  ise ekonomik 
birimlerin sahip olduklar  ve geli tirdikleri bir yetenek olarak tan mlanmaktad r (Kara, 2008). Avrupa Komisyonu (1999) ise 
rekabet edebilirli i, yüksek ve sürdürülebilir bir gelir düzeyini korurken ayn  zamanda uluslararas  piyasalardaki standartlar  
kar layan hizmet ve mal üretme veya daha genel anlamda, bölgelerin d sal rekabete maruz kal rken, nispeten yüksek gelir 
ve istihdam düzeyleri olu turma yetene i olarak tan mlamaktad r. Pazar paylar n  korumak ve art rmak isteyen firmalar, 
i ini kaybetmemek ve gelirini art rmak isteyen bireyler ve ya am standartlar n  korumak ve yükseltmek isteyen ülke ve 
bölgeler için rekabet edebilirlik vazgeçilmez bir olgu niteli indedir. Di er bir ifadeyle, küreselle en ve s n r kavram n n 
ortadan kalkt  günümüz dünyas nda ‘rekabetçi olabilmek’ hayatta kalabilmenin ve ya am standartlar n  koruyabilmenin 
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olmazsa olmaz ko ullar ndan biri olarak gösterilmektedir. Bu anlamda, ülkelerin rekabet ve sosyo-ekonomik gücünün 
art r lmas  için bölgesel dinamikler ortaya ç kar lmal  ve bölgelerin rekabet seviyelerini yükseltecek güçlü yanlar ve 
sektörler belirlenmelidir. Bu aç dan bak ld nda, ülkelerin ulusal rekabet edebilirlik politikalar n  olu turabilmek için 
bölgesel temelli rekabet edebilirlik politikalar n n geli tirilmesi gerekmektedir (Gardiner et al, 2004). 

Rekabet, üretimde verimlili i artt rarak ve geli meyi tetikleyerek maliyetlerin dü mesini ve verimin artmas n  
sa lamaktad r. Ayr ca firmalar n fazla kar elde etmelerini önleyerek ve tüketici tercihlerini daha fazla dikkate alarak tüketici 
için de yararlar olu turmaktad r (Singh, 1995). 

Rekabetçi ve sürdürülebilir bir tar msal üretim için ise iç ve d  talepleri dikkate alarak yeterli miktar, standart ve kalitede, 
çevre dostu yöntemlerle, uygun maliyetli ve rekabet edebilir bir üretim modeli ile üretici gelirlerinin art r lmas na ihtiyaç 
duyulmaktad r. Türkiye’de mevcut yap , beklentileri istenilen düzeyde kar layamamaktad r. Bu nedenle küresel ko ullara 
ve ülke gerçeklerine uygun tar msal üretim sistemlerinin belirlenmesi ve buna ili kin politikalar n geli tirilmesi 
kaç n lmazd r (GTHB, 2016). 

Ara t rma konusu olarak kiraz n seçilmesine etki eden faktörler k saca u ekilde aç klanabilir. 
Dünyada ve Türkiye’de ya anan konjonktürel geli meler, bitkisel üretim sektöründe önemli de i ikliklere neden olmaktad r. 
çinde bulundu umuz dönemde, ülke olarak güçlü ve zay f yönlerimizde büyük bir de i iklik ya anmazken, f rsat ve 

tehditlerde önemli de i iklikler ya anmaktad r. Ülkemizde kalk nma planlar n n haz rl k a amas nda yürütülen Özel htisas 
Komisyonlar  çal malar  çerçevesinde Bitkisel üretim sektörüne ili kin olarak Bitkisel Üretim Özel htisas Komisyonu’nca 
bir rapor haz rlanm t r. Haz rlanan raporda, bitkisel üretim sektörünün rekabet edebilirli i seçilmi  baz  ürünler baz nda 
ortaya konulmu tur. Bu kapsamda, “bu day, arpa, soya, m s r, kanola, ayçiçe i, eker pancar , pamuk, pirinç, kiraz, elma, 
portakal, mandarin, limon, ceviz, badem ve domates” ürünleri incelenmi tir. Türkiye bitkisel üretim sektörünün rekabet 
edebilirli ini ortaya koymak için hesaplanan ticari ölçütler ve maliyet-karl l k farklar , bitkisel üretimde verimlilik ve 
etkinlik düzeyinde önemli sorunlar n varl na i aret edilmi  ve istenen kalitede, standartlara uygun, maliyeti dü ük üretim 
ile söz konusu sorunlar n hafifletilmesinin mümkün olaca  ifade edilmi tir. Toplam faktör verimlili indeki art  dünya 
ülkeleri ile kar la t rmal  olarak incelendi inde, bunun Türkiye’de istenen düzeyde olmad n  göstermektedir. Mevcut 
durum itibar yla yap lan rekabet analizlerinde; m s r, bu day, pirinç, kanola, elma, soya, eker pancar , pamuk, ayçiçe i ve 
badem ürünlerinde Türkiye’nin mukayeseli üstünlü ünün bulunmad  belirtilmektedir. Rekabet üstünlü ümüzün oldu u 
kiraz dahil birçok meyvede ise verimlilik ve etkinlik sa lanamad ndan, gelecekte rekabet gücümüzün azalmas n n söz 
konusu olabilece i öngörülmektedir (Anonim, 2014). 
Dünya kiraz üretim ekim alanlar  ve üretim miktarlar  y llar itibariyle art  göstermektedir ( ekil 1). 2010 y l ndan 2014 
y l na kadar üretim miktar ndaki geli meler incelendi inde; kiraz üretimi 9 art  ile 2.067.950 ton’dan 2.245.826 ton’a 
ula m t r. 

 

 

 

Dünyada önemli kiraz üreticisi ülkeler Çizelge 1 de gösterildi i gibidir. Türkiye, TÜ K 2015 verilerine göre; dünya kiraz 

üretiminde 20 paya sahiptir ve 535 bin ton üretim ile lider konumdad r. 

    

eler 2010 2011 2012 2013 2014 

 417.9 438.5 480.7 494.3 445.5 

USA 284.1 303.4 384.6 301.3 329.9 
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 251.4 138.4 155.8 165.0 172.0 

 115.5 112.8 104.7 131.2 110.8 

 85.2 101.9 96.9 97.5 118.2 

Romanya 70.3 81.8 70.5 80.5 82.8 

Rusya 66.5 76.0 72.0 78.0 77.0 

Almanya 30.8 37.0 23.0 24.5 39.6 

Ukrayna 73.0 72.8 72.6 81.2 67.3 

Fransa 44.9 48.0 30.5 39.3 47.0 

 60.4 85.8 70.5 80.4 83.9 

 75.0 56.5 62.0 70.0 80.0 

                                                Kaynak: FAO veri taban  

Kiraz ihracat nda geli meler ve dünyada ilk be te olan ülkeler Çizelge 2 de gösterildi i ekildedir. Türkiye tar m n n en 
önemli ihracat ürünlerinden biri olan ve toplam 43 ülkeye d  sat m  yap lan kirazda; TÜ K’e (2015) göre 69 bin ton ihracat 
miktar  ve 122 milyon dolar gelirle dünyada üçüncü s rada yer almaktad r. Ba ta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede 
“Türk Kiraz ” tüketilmekte ve yurt d  pazar  her geçen gün geli mektedir. Hemen her ilde kiraz üretimi yap lmakta olup, 
modern tar m yöntemlerinin uygulanmas yla birlikte üretim alanlar  ve üretilen kiraz çe idi say s  da artm t r. Türkiye’de 
kiraz tar m ndan elde edilen ekonomik gelir di er birçok tar m ürününe göre daha yüksektir. Bu durum kiraz 
yeti tiricili inin tar msal kültür olarak giderek benimsenmesini, kiraz alanlar  ve a aç say s n n dolay s yla da üretimin her 
geçen y l artmas n  sa lamaktad r. Kiraz, emek yo un, i letme maliyeti yüksek olmakla birlikte birim alana yüksek gelir 
getiren tar msal ürünlerden biridir. Üretimden tüketime kadar olan süreç içinde alt yap  eksikli i oldu u durumda ise verim 
ve kalite ile birlikte gelir de azalmaktad r. 

 

   on) 

 Avusturya    ABD 

2010 20.526 44.311 22.951 65.294 64.305 

2011 17.342 64.504 29.268 46.477 78.298 

2012 21.944 62.588 23.674 55.039 105.572 

2013 15.510 53.684 21.923 53.467 69.795 

                                Kaynak: FAO veri taban , 2016 

Kiraz ithalat nda geli meler ve dünyada ilk be te olan ülkeler Çizelge 3 de gösterildi i ekildedir. Ülkemizin en fazla kiraz 
ihraç etti i ülkeler yine ayn  ülkelerdir. 
 
    

 Almanya Avusturya  Kanada Rusya F. 

2010 22.495 20.963 15.095 27.284 70.874 

2011 34.364 16.979 18.170 32.548 71.982 

2012 36.085 20.484 19.072 37.173 68.200 



 

Sayfa 41 / 589 
 

2013 35.280 17.607 14.679 24.686 72.914 

                                Kaynak: FAO veri taban , 2016 

Türkiye Çizelge 4 de görülebilece i gibi az da olsa kiraz ithalat  da yapmaktad r. 

   Çizelge 4. Türkiye Kiraz Ticareti Durumu 

 

  

Miktar 
(1000 ton) 

 
(1000$) 

 
($/ton) 

Miktar 
(1000 ton) 

 
(1000$) 

 
($/ton) 

2010 65,29 147,83 2,26 4 31 7,75 

2011 46,48 131,00 2,82 6 16 2,67 

2012 55,04 156,39 2,84 11 52 4,73 

2013 53,47 154,72 2,89 4 19 4,75 

                        Kaynak: FAO veri taban , 2016 

Ülkesel projenin ara t rma alan  olarak seçilen illerde Türkiye kiraz üretiminin 74’ü gerçekle tirilmektedir. Bölgelerin 
Türkiye kiraz alanlar  ve üretimi bak m ndan de erlendirmesinde s ras yla; Ege, Akdeniz, ç Anadolu ve Marmara 
Bölgeleri’nin önemli bir paya sahip oldu u görülmektedir ( ekil 2). 

 
 

 
Çizelge 5’de bu alt proje kapsam nda çal ma alan  olarak belirlenen Antalya linde kiraz üretim durumu hakk nda bilgiler 
verilmektedir. Buna göre Antalya li Akdeniz Bölgesi kiraz üretim miktar  yönünden  24.51 payla ilk s rada,  üretim alan  
bak m ndan ise   14.18 payla Isparta’dan sonra ikinci s radad r.  

    

 

Toplu 
meyve 
A  

(dekar) 

Akdeniz 

 

 
(ton) 

Akdeniz 

 
ortalama 
verim(kg) 

Meyve 
veren 

ta 

 

Meyve 
vermeyen 

 

Toplam 

 

Antalya 16.603 14.18 16.635 24.51 35 469.103 187.580 656.683 

Kaynak: TÜ K, 2015 

 

Proje kapsam nda Antalya li kiraz üretiminin rekabet edebilirli ini belirlemek üzere yap lacak çal malar a a da 
s ralanm t r. 

0 100.000 200.000 300.000

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

ç Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

o lam Üretim Mikar  ton Toplam Alan (da)
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Antalya’da kiraz sektörünün durumunun ortaya konulmas  ve rekabet gücünün belirlenmesi, 
Kiraz sektörünün yaratt  katma de erin, il ekonomisine katk lar n n ortaya konmas , 
Farkl  sosyo-ekonomik ve kültürel ko ullara sahip üreticilerin, ürün arz  ve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi, 
Risk olu turan i letmeler ve yeti tiricilik ko ullar  hakk nda detayl  bilgi üretilmesi ve yakla mlar n n kar la t r lmas , 
Çiftçilerin bak  aç s yla kiraz yeti tiricili inin sürdürülebilirli i için en önemli risklerin neler oldu unun ortaya konmas , 
gelecek öngörülerinin ve bu konudaki strateji, uyum faaliyetleri ve eylemlerinin belirlenmesi, 
Rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim sistemi için GTHB’nin risk yönetimini geli tirmesine katk  koyacak bilgi birikiminin 
art r lmas , ara t rma ve yay m öncelliklerinin belirlenmesi, politika önerileri olu turulmas d r. 

 
Ara t rma, kiraz üretimi ve pazarlamas  konusunda rekabet edilebilirliklerin ortaya konmas , beklenti ve e ilimlerin 
de erlendirilmesiyle gelecek y llarda ortaya ç kabilecek olumsuz etkileri azalt c  veya ortadan kald r lmas n  sa layacak 
önerilerin geli tirilmesine yard mc  olacakt r. Ara t rma sonucunda elde edilen bulgular, hakemli dergilerde veya 
sempozyum, kongre gibi bilimsel toplant larda payla lacakt r.  

 

 Bu proje alan nda imdiye kadar yurtiçi ve yurtd nda yap lan ara t rmalar  ve bu çal malardan 
elde edilen bulgular n k sa bir özetini yaz n. Teklif edilen ara t rman n mevcut bilgi birikimine ne gibi katk da bulunaca n  
özellikle belirtilmelidir. 

Aksoy (1987), 1983-1986 y llar  aras nda Ege Bölgesi’nde yeti tirilen önemli meyvelerin üretim girdileri ve maliyetleri 
üzerine yürüttükleri ara t rma sonuçlar na göre; kirazda zmir’de 153.17 insan i gücü, 4.45 saat makine i gücü gerekti i 
elde edilen ürünün 693 kg oldu u bulunmu tur. Manisa’da ise s ras yla 76.09, 2.73 saat insan ve makine i gücü, 361 kg 
ürün; Denizli’de 122.37,1.37 saat insan ve makine gücü, 276 kg ürün oldu u saptanm t r. 

Webster ve Loney (1996), Dünya kiraz endüstrisinde hammadde arz  bak m ndan yetersizlikler oldu unu bildirmi lerdir. 
Yüksek düzeyde gerçekle en kiraz fiyatlar n n, büyük oranda bu yetersizliklerin bir sonucu oldu unu ve kiraz üretimini 
cazip k ld n , gelecekte küresel kiraz endüstrisinde hammadde arz miktar ve kalitesinin önemli rekabet kriterlerinden 
olaca n  ifade etmi lerdir. 

Emeksiz (1999), taraf ndan yap lan çal mada üreticilerle ve pazarlama faaliyeti gösteren arac larla yüz yüze görü meler 
yap larak, kiraz pazarlama organizasyonu ortaya konmu  ve kiraz sektörü SWOT analizi ile de erlendirmi tir. Ara t rma 
sonuçlar na göre; çal man n yap ld  Orta Toroslar Bölgesi’nde üretim ve pazarlama a amalar nda yap lacak baz  
iyile tirmelerle üretim ve ihracatta önemli geli meler kaydedilece i ifade edilmi tir. 

Ergun ve Burak (2001), D sat ma yönelik üretim yapan i letmelerde kiraz n 56’s n n ihraç edildi ini ve kiraz 
d sat m nda pazar ihtiyac na cevap verecek kaliteli ve istikrarl  bir üretimin olmas  gerekti ini belirtmi lerdir. 

Taner (2001), Kiraz ihracat potansiyelini etkileyen faktörlerin; ürün i leme ve pazarlama maliyeti, uygun teknolojilerin 
kullan labilirli i, hasat sonras  i leme teknikleri, so uk hava sistemlerinin ve pazarlama servislerinin yetersiz olu u, dünya 
pazarlar ndaki kompleks uygulamalar ve standartlar oldu unu belirtmi tir. 

 yapt klar  çal mada, 1994-1997 dönemi için, Balassa’n n aç klanm  kar la t rmal  üstünlükler 
ölçümü, göreli ihracat endeksi ve ihracat benzerlik endeksi kullan larak AB’de Türkiye meyve ve sebze i leme 
sanayisindeki rakip ülkeler incelenmi tir. Türkiye’nin domates, greyfurt ve turunçgiller i leme sanayi ürünlerinin rekabet 
gücü üzerinde durulmu tur. Elde edilen bulgular kapsam nda ihracat benzerlik endeksine göre Türkiye’nin Birlik pazar nda 
rakipleri Yunanistan, spanya ve Portekiz oldu u sonucuna ula lm t r. Çal mada AKÜ ve ihracat benzerlik endeks 
de erleri, Türkiye’nin rekabet gücünün greyfurt i leme sanayisinde spanya ile Portekiz’den dü ük oldu unu, ayn  zamanda 
turunçgiller ihracat nda Yunanistan ile Portekiz’den yüksek oldu unu belirlenmi tir. Türkiye’nin domates i leme sanayinde 
yüksek rekabet gücüne sahip olmad  da çal mada elde edilen ba ka bir sonuçtur. 

 yapt klar  çal mada, Türkiye’nin dünya kiraz üretimi ve ihracat nda öncü ülkelerden biri 
oldu u, Türkiye’nin dünya kiraz üretimi içinde 12.83’lük pay ile ilk s rada bulundu u belirtilmektedir. Kiraz ihracat  
içinde ise 12.89’luk pay ile ABD’nin ard ndan ikinci s rada yer ald n  ve ihracat n tamam na yak n bölümünün Bat  
Avrupa Ülkelerine yap ld n  ortaya koymu lard r. 

Demircan ve ark. (2004), Isparta ilinde kiraz n pazarlama yap s  ve sorunlar n  belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri 
getirmek amac yla 2002-2003 üretim sezonunda ara t rma yürütmü lerdir. Ara t rma sonuçlar na göre, i letmelerde 
yeti tirilen kiraz n büyük bir ço unlu unun ihracat kalitesinde oldu u ve üretilen kiraz n 80.49’unun ihracatç lara, 

9.51’i ise tüccarlara sat ld  saptanm t r. hracatç lara yap lan sat lar do rudan, tüccar, yerel komisyoncular ve 
kooperatif arac l  ile gerçekle tirilmektedir. Üreticilerin kar la t klar  ba l ca pazarlama sorunlar ; ürün fiyat n n 
istikrars z olmas , kiraz hasad  için yeterli say da ve kalitede i gücünün bulunamamas , ambalaj malzemesinin zaman nda 
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temin edilememesi ve kiraz al m merkezlerinin düzensiz olmas d r. 

Öztürk ve ark. (2005), Türkiye kiraz endüstrisinin mevcut durumunu ve d sat m potansiyelini inceledikleri çal mada, 
yeni kurulan kiraz bahçelerinin neredeyse tamam n n, en önemli ihraç çe idi olan 0900 Ziraat çe idi ile kuruldu unu tespit 
etmi lerdir. Türkiye taze kiraz ihracat n n tamam na yak n n  olu turan Avrupa pazarlar n n istedi i meyve özelliklerini ise; 
en az 10,2 mm meyve büyüklü ü, koyu k rm z  renk, sa laml k ve sertlik, üniform ve çürüksüz ürün, uzun raf ömrü, 
ta maya dayan kl l k eklinde s ralam lard r. 

Dere (2006), yürütülen çal ma ile Türkiye’de tar msal pazarlaman n sorunlar  tespit edilmek amaçlanm t r. Uygulama 
bölümünde Afyonkarahisar’a ba l  Sultanda  ilçesinde kiraz pazarlamas  üzerine bir ara t rma yap lm t r. Ara t rma için 
gerekli olan veriler, anket ve mülakat yöntemleriyle toplanm t r. Anket yöntemiyle toplanan bilgilerin istatistiksel anlamda 
ili kileri incelenmi tir. Anket sonuçlar n n yorumlanmas  s ras nda yar  yap land r lm  görü meler sonucunda elde edilen 
bilgilerden de faydalan lm t r. Yap lan ara t rmada; kiraz yeti tiricilerinin pazarlama problemleri ya ad klar  fakat bu 
problemlerin çözümünde ilçe içindeki ilgili kurumlar n yetersiz kald klar  sonucuna ula lm t r. Yeti tiricilerin en büyük 
problemlerinden birisinin; sat lan kirazlar n bedelinin al namama problemi oldu u ortaya ç km t r. Di er önemli problem 
olarak ise, kiraz pazar nda ya anan daralma ya anmas  olarak belirtilmi tir. Özellikle yurtd nda büyük bir pazar  bulunan 
Napolyon türü kirazlar n dünyan n di er ülkelerinde de üretilmeye ba lanm  oldu u, Türkiye’ye rakip olduklar  ve yak n 
gelecekte Sultanda ’nda bulunan kiraz yeti tiricilerinin kirazlar n  ara t rman n yap ld  dönemdeki gibi yüksek fiyattan 
satma ihtimallerinin zay f oldu una vurgu yap lm t r. Sonuç olarak Sultanda ’nda kiraz pazarlamas nda önemli sorunlar 
tespit edilmi  ve bu sorunlar n çözümünde ilçedeki kurumlar n ve yeti tiricilerin yetersiz kald klar  ortaya konulmu tur. 

Çoban vd. (2010), taraf ndan yap lan çal mada, Türkiye tar m sektörünün AB ülkeleri kar s ndaki sektörel rekabet gücünü 
Aç klanm  Kar la t rmal  Üstünlükler Endeksi yard m yla ortaya konulmu tur. Analiz sonuçlar na göre, Türkiye’nin 
meyve-sebze, eker-bal ve eker hammaddesi ürün gruplar  ticaretin de yüksek rekabet gücüne sahip oldu u, canl  hayvan 
ürün grubunda ise oldukça dü ük rekabet gücüne sahip oldu u tespit edilmi tir. 

Öztürk (2010), taraf ndan yürütülen ara t rmada, Isparta ilinde, Ar-Ge çal malar  sonucu ortaya ç kan yeniliklerin ve 
ara t rma sonuçlar n n nas l ve hangi kanallar ile yay l p benimsendi i, kiraz üreticilerinin yenili i benimsemelerinde hangi 
özelliklerinin etkili oldu u belirlenmi , kiraz üretimi yap lan i letmelerde uygulanan üretim teknikleri hakk nda bilgiler elde 
edilmi tir. Ayr ca uygulamaya aktar lan ara t rma sonuçlar n n ekonomik etkileri ölçülmü tür. Ara t rman n verilerini 
Isparta ilinin Merkez, Uluborlu ve Senirkent ilçelerindeki 75 kiraz i letmesi, bu ilçelerde görev yapan 7 yay m eleman  ve 
kiraz konusunda çal an 22 ara t rmac  ile yap lan anketler olu turmu tur. Anket yap lan i letmeler, yenilik olarak belirlenen 
kriterleri uygulama durumlar na göre puanland r lm ; 69 i letme yüksek, 6 i letme dü ük düzeyde yenilikçi grupta yer 
alm t r. 

 taraf ndan yap lan ara t rmada, Türkiye kiraz üretim alanlar  ve üretimindeki geli meler, kiraz üretiminin 
bölge ve illere göre da l m , Türkiye kiraz üretimi ile ihracat n n dünya üretimi ve ihracat ndaki önemi incelenerek, kiraz 
tar m ndaki sorunlar tespit edilmeye çal lm  ve sorunlara çözüm önerileri sunulmu tur. 

Hasdemir (2011), taraf ndan yürütülen ara t rmada, Afyonkarahisar ilindeki kiraz üreticilerinin bireysel ve i letme 
özellikleri incelenerek, iyi tar m uygulamalar n  ( TU) benimsenmesinde etkili olan faktörler belirlenmeye çal lm t r. 
Kiraz üretimi yapan üreticiler aras ndan, tabakal  örnekleme yöntemi ile belirlenen 136 üreticiye anket çal mas  yap lmak 
suretiyle elde edilen veriler analiz edilmi tir. Ayr ca, GLOBALGAP (EUREPGAP) sistemini uygulamak suretiyle TU’ya 
ba layan üreticilerin yapt  yeni uygulamalar ve uyumda zorland klar  kriterler ile TU’ya ba lama nedenleri ekonomik, 
çevre ve insan sa l  aç s ndan ele al nm t r. Elde edilen bulgular nda; toplam geliri içerisinde kiraz gelirinin pay  

50’den fazla olanlar n TU yapma olas l n n 50’den daha az kiraz gelirine sahip olanlara göre 5,21 kat; i letme binas  
olanlar n TU yapma olas l n n, olmayanlara göre 6,06 kat; ihracatç lar arac l yla haberdar olanlar n TU yapma 
olas l n n olmayanlara göre 5,71 kat; gübreleme bilgi kayna  olarak formal bilgi kayna n  seçenlerin ise informal bilgi 
kayna n  seçenlere göre TU yapma olas l n n 2,09 kat daha fazla oldu u tespit edilmi tir. Ayr ca çiftçilerin tar msal 
amaçl  kat ld klar  her bir kursun, TU yapma olas l n  2,91 kat art rd  görülmü tür. 

Tekdemir (2011), taraf ndan beyaz kiraz üretiminin yo un olarak yap ld  Konya ili Ere li ilçesinde, geçim kaynaklar  
önemli ölçüde beyaz kiraz üretimine ba l  olan üreticilerin sosyoekonomik yap lar n  belirlemek amac yla bir ara t rma 
yap lm t r. Bu üreticilerin sosyo-ekonomik yap lar  ortaya ç kar lm , söz konusu üretimin üreticilerin gelirlerine katk lar , 
kiraz yeti tiricili i faaliyeti s ras nda ya anan sorunlar belirlenmi  ve kiraz üreticilerinin bu sorunlar na çözümler 
geli tirilmeye çal lm t r. Beyaz kiraz yeti tiricili ini benimseme davran  üzerinde üreticilerin sosyo-ekonomik 
nitelikleri, i letmeye ait özellikleri, ileti im davran lar  ve yararland klar  bilgi kaynaklar n n etkisinin belirlenmesi de 
amaçlar aras nda yer alm t r. 

 taraf ndan yap lan çal mada, Türkiye’nin sektörler baz nda uluslararas  rekabetçili i Aç klanm  
Kar la t rmal  Üstünlükler Endeksi ile ölçülüp rekabetçili i belirlenen sektörlere Trakya Bölgesi’nin katk s  tespit edilmeye 
çal lm t r. Çal ma sonucunda Türkiye’nin rekabetçi sektörleri giyim, tekstil ve meyve-sebze sektörleri olarak tespit 
edilmi ; bu sektörlere Trakya Bölgesi’nin katk s n n 1 civar nda oldu u gözlenmi tir. 
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Erkan (2012), taraf ndan yap lan çal mada, Türkiye’nin 1993-2010 dönemin de geleneksel ihraç tar m ürünlerindeki 
uzmanla ma düzeyinin belirlenmesi amaçlanm t r. 7 ürünün (kuru incir, kuru üzüm, kuru kay s , f nd k, antep f st , ceviz, 
badem) ihracat na ili kin uzmanla ma ve rekabet gücü endeksleri hesaplanm t r. Bu çerçevede, ihracat pay , ihracat- ithalat 
oran  endeksi, net ticaret endeksi, nispi ihracat avantaj  endeksi ve aç klanm  kar la t rmal  üstünlük endeksi ele al nm t r. 
Sözü edilen endeks sonuçlar na göre, geleneksel ihraç tar m ürünlerinin 5’inde (incir, kuru üzüm, f nd k, antep f st , kuru 
kay s  ) uzmanla ma ve rekabet avantaj  mevcut olup 2’sinde de (badem, ceviz) uzmanla ma olmad  ve rekabet 
dezavantaj  oldu u belirlenmi tir. 

Güney (2012), yürüttükleri ara t rma kapsam nda, 2009-2010 pazarlama döneminde üretici anket verilerine dayan larak 
Çukurova Bölgesi’nde limon ve portakal üretimi için “Politika Analiz Matrisi (PAM)” ve “Aç klamal  Kar la t rmal  
Üstünlükler Endeksi” olu turulmu tur. Bu ba lamda portakal ve limon üretiminin özel ve sosyal karl l  ile rekabet 
edebilirli i analiz edilmi tir. Yap lan hesaplamalardan özel karl l klar limon üretimi için dü ük portakal üretimi için ise 
negatif olarak ortaya konulmu tur. Ayr ca PAM yard m yla verimlilik katsay lar  hesaplanarak her iki ürünün üretiminin de 
rekabetçi oldu u ancak, limon üretiminin rekabet gücünün portakaldan daha yüksek oldu u tespit edilmi tir. Elde edilen 
sonuçlar kapsam nda; sosyal karl l k aç s ndan portakal ve limon üretimi, Çukurova Bölgesi için sürdürülebilir bir üretim 
dal  oldu u eklindedir. 

Whiting et al., (2012), taraf ndan yürütülen çal mada, kiraz n hektara getirisinin yüksek oldu u, bununla beraber üretim 
maliyetinin yüksek, arz süresinin dü ük oldu unu belirtmi lerdir. Söz konusu nedenlerle kiraz  özel ürün olarak 
de erlendirmi lerdir. Bu konu hakk nda yürütülecek çal malarda, ürünü daha ileriye götürecek genetik, yeti tiricilik, i leme 
ve pazarlama gibi konulara odaklan lmas n n faydal  olaca  ifade edilmi tir. 

 taraf ndan yap lan çal mada, tar mda do rudan pazarlama kavram n n önemine dikkat çekilerek 
çiftçilerin do rudan pazarlama kararlar n  etkileyen faktörler incelenmi tir. Çal ma kiraz örne i üzerinden ele al nm  ve bu 
kapsamda zmir ilinin Kemalpa a ilçesinde kiraz üretimi yapan 102 üretici ile anket çal mas  gerçekle tirilmi tir. Kiraz 
üreticilerinin do rudan pazarlama seçeneklerini kullanma durumunun saptanmas , do rudan tüketicilere sat  yapmalar  
durumunda tercih edebilecekleri olas  pazarlama stratejilerinin belirlenmesi amaçlanm t r. Bununla beraber üreticilerin 
do rudan pazarlama kanal n  seçme e iliminde demografik yap n n ve tar msal i letme özelliklerinin ne derece etkili 
oldu unun ortaya konulmas  ve do rudan pazarlamada üreticilere s n rlay c  etki olu turabilecek olas  faktörlerin ortaya 
konularak çe itli öneriler getirilmesi bu çal man n temel amac n  olu turmu tur. 

Erkan ve ark. (2015), taraf ndan yap lan çal mada, 1993-2012 y llar  aras nda Türkiye’nin dünya piyasalar nda sebze 
ihracat ndaki kar la t rmal  üstünlüklerinin belirlenmesi amac yla SITC Rev. 3, 4. seviye için kar la t rmal  üstünlük 
katsay lar  hesaplanm t r. Çal ma kapsam nda, Türkiye’nin sebze ve alt gruplar  ihracat nda küresel piyasalarda önemli bir 
kar la t rmal  üstünlü e sahip oldu u bulunmu tur. Bununla birlikte, sebze alt gruplar n n büyük ço unlu unun ihracat nda 
kar la t rmal  üstünlük olmas na ra men, son y llardaki üstünlükler nispi anlamda azalmakta oldu u belirtilmektedir. 

 taraf ndan yap lan çal mada, Türkiye'nin, AB’ye uyum sürecinde, 1995 y l nda imzalanan Gümrük 
Birli i (GB) anla mas  sonras nda, geleneksel ihraç ürünleri olan tar m ürünlerinin rekabet gücünü Balassa Endeksini 
kullanarak ölçülmü tür. Veri seti, 1995-2011 dönemi FAO veri taban ndan elde edilmi tir. Çal mada, söz konusu dönemde 
Türkiye’nin tar m ürünleri ihracat nda yo unlu u en yüksek olan, dönemin tamam nda verileri bulunan ürünler ve ülkeler 
analiz için seçilmi tir. Türkiye'nin toplam tar m ürünleri ihracat n n 17,4’ ünü olu turan f nd k;  6,9’unu olu turan kuru 
üzüm; 2,7’sini olu turan kuru kay s  ve 2,3’ünü olu turan kuru incir analiz için seçilmi tir. Elde edilen bulgulara göre, 
1995-2011 döneminde rekabet gücü s ralamas  f nd k için Türkiye, talya, spanya ve Almanya eklinde; kuru üzüm için 
Türkiye, talya, Hollanda ve Fransa eklinde; kuru kay s  için Türkiye, Almanya, Hollanda ve ngiltere eklinde ve kuru 
incir için Türkiye, Fransa, Almanya ve talya eklindedir. kili ticaret aç s ndan Türkiye f nd kta Almanya, spanya ve 
talya’ya; kuru üzümde Fransa, Hollanda ve talya’ya; kuru kay s da Almanya, Hollanda ve ngiltere’ye ve kuru incirde 

Almanya, Fransa ve talya’ya kar  GB’nin ilk y llar nda tekel gücüne sahip oldu u tespit edilmi tir. 

 yürüttükleri çal mada, Türkiye muz üretim sektörünün pazarlama yap s  incelenmi , sektörün güçlü 
ve zay f yönleri ile tehdit ve f rsatlar belirlenerek SWOT analizi yap lm t r. Ara t rma alan ndan 2010 y l  üretim 
döneminde 100 üretici ve 30 arac dan anketler yolu ile veriler elde edilmi  muzun pazarlama yap s n n ortaya koyulmas na 
çal lm t r. Çal mada toplama, i leme, paketleme ve ambalajlama, ta ma depolama ile dereceleme ve standardizasyon 
fonksiyonlar  ele al narak pazarlama organizasyonunun etkinli i incelenmi tir. Elde edilen bulgular sonucunda ara t rma 
alan nda muz fiyatlar  üreticiden tüketiciye ula ana kadar 120 artmaktad r. Üreticilerin pazarlama s ras nda kar la t klar  
en önemli sorunlar n; dü ük fiyat, arac lar ve ticari riskler ve ithal muz fiyatlar n n dü üklü ü olarak belirlenmi tir. 
Arac lar n ise; ticari riskler ve güvensizlik, kalite dü üklü ü ve ambalajlar n niteli i, ithal muzla rekabet edememe, arac lar 
aras nda rekabetin iddetli olmas  ve perakendeci gruplar n fiyat bask s  gibi sorunlar n n oldu u görülmü tür. Türkiye muz 
sektörünün di er üretici ülkelerle rekabet ans n n fiyat dezavantaj ndan dolay  oldukça dü ük oldu u belirtilmektedir. 

Bashimow (2016a), taraf ndan yap lan çal mada, Türkiye'nin elma ihracat ndaki rekabet gücü analiz edilmi tir. Çal mada 
Balassa'n n Aç klanm  Kar la t rmal  Üstünlükler (AKÜ) ve Vollrath indekslerinden yararlan lm t r. Ara t rma 1990-
2014 dönemini kapsamakta olup, analiz a amas nda kullan lan veriler Birle mi  Milletler Comtrade veri taban ndan elde 
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edilmi tir. Hesaplanan Balassa ve Vollrath indekslerine göre Türkiye, 1990-1998 y llar  aras nda elma ihracat nda rekabet 
gücüne sahip iken, izleyen y llarda rekabet gücünü kaybetti i ortaya konmu tur. 

Bashimow (2016b), taraf ndan yap lan çal mada, Türk domatesinin uluslararas  rekabet gücü analiz edilmi tir. Çal mada 
Balassa’n n Aç klanm  Kar la t rmal  Üstünlükler indeksi (AKÜ) ile birlikte Vollrath’ n Göreli hracat Avantaj  (RXA) 
indeksi kullan lm t r. 1995-2014 dönemi için Uluslararas  Ticaret Merkezinin istatistiki verilerinden yararlan lm t r. 
Ara t rma bulgular na göre Rusya, Türk domatesinin bir numaral  ithalatç s d r. Bununla birlikte Türkiye son y llarda 
Avrupa pazar ndaki pay n  artmaktad r. Ara t rma sonucunda Türkiye’nin domates ihracat nda kar la t rmal  üstünlü e 
sahip oldu u belirlenmi tir. Ancak son y llarda her iki indeks de erinde de bir gerileme oldu u görülmü tür. 

Bayraktar ve Saner (2016), 2009 y l nda zmir ili Kemalpa a ilçesinde yürüttükleri çal ma ile “Ba yurdu Ya  Meyve 
Sebze Kooperatifi” ne ortak olan GlobalGAP uygulayan ve uygulamayan kiraz üreticilerinin kiraz üretiminde etkili ve 
önemli buldu u konular ile bunlar n öncelikleri, kar la t klar  sorunlar, riskler ile bilgi taleplerine yönelik görü leri ortaya 
konmu tur. Her iki gruptaki üreticilerin ya  ortalamalar  ve kiraz üretimindeki deneyimleri göz önüne al nd nda 
GlobalGAP uygulayan üreticiler için kendi deneyimleri en etkili bilgi kayna  olarak bulunurken, geleneksel kiraz 
üreticilerinde ilaç bayilerinin önerileri en etkili bilgi kayna  olarak bulunmu tur. GlobalGAP teknikleri konusunda ise 
üreticilerin, öncelikle ilaç bayilerini bilgi kayna  olarak gördükleri belirlenmi tir. Bunu s ras yla sertifikasyon firmalar  ve 
tar m dan manlar  izlemektedir. Bu konuda G da Tar m ve Hayvanc l k l/ lçe Müdürlüklerinin henüz önemli bir bilgi 
kayna  olarak görülmemesi dikkat çekici bulunmu tur. 
Öz Çerçinli (2016), yürüttükleri ara t rma ile Isparta ilinde kiraz üretimi yapan üreticilerden ve bu ilden kiraz al p ihraç 
eden firmalardan elde edilen verilerle Isparta ilinin kiraz ihracat n n analizini yapm lard r. Isparta ilinde üreticilerin kiraz 
ihracat na bak  aç lar n  belirlemek için 169 üreticiyle yüzyüze anket yöntemiyle veriler toplanm t r. Isparta ilinden kiraz 
al p ihraç eden 37 ihracatç  firma ile anket yap larak, Isparta ilinin kiraz ihracat  geni  bir aç dan tart lm t r. Ara t rma 
sonuçlar na göre; kiraz üretimi ve ihracat n n Isparta ili ekonomisi için önemli bir üretim faaliyeti oldu u, Türkiye’nin 
toplam kiraz üretimi içerisindeki pay n n 2015’te 2.57 olmas na ra men yeti tirilen kiraz n kalite aç s ndan tercih edilen 
ihraçl k bir ürün oldu u, fakat sektörde önemli sorunlar n da mevcut oldu u tespit edilmi tir. Üreticilerin üretti i kiraz  
ihracatç ya taze olarak satmaktan ba ka çaresinin olmad  ve üreticilerin örgütlenme düzeyinin dü üklü ünden ikayetçi 
olduklar  belirlenmi tir. En büyük ihracat pazar  olan Avrupa Birli i ve Rusya Federasyonu ile ili kilerin kiraz ihracat n n 
boyutunu etkiledi i bulgular aras ndad r. Isparta ili için önemli bir gelir kayna  olan kiraz üretiminin geli tirilebilmesi ve 
yayg nla t r labilmesi için üreticilerin örgütlenme düzeyinin art r lmas  ve kiraz n tan t m  için devlet-özel sektör-üretici 
i birli inin geli tirilmesi gerekti ine vurgu yap lm t r. 

 Amasya ili Suluova ilçesinde kiraz üreten tar m i letmelerinin üretim ve pazarlama sorunlar n  
incelemi lerdir. Ara t rmada, kiraz üreten 52 adet i letmeden anket yoluyla elde edilen ve 2011-2012 y l na ait veriler analiz 
edilmi tir. Kiraz üretiminin çok karl  bir faaliyet oldu u için tercih edildi i ancak üretimdeki en önemli problemin hastal k 
ve zararl lar oldu u belirtilmektedir. Kiraz sat nda toptanc  ve komisyoncular n a rl kta oldu u, üretilen ürünün önemli 
bir k sm n n ihraç edilmekte oldu u ve ihraç fiyat n n daha yüksek oldu u ortaya konmu tur. Kiraz ihracat nda, yöredeki 
tar msal kalk nma kooperatifinin aktif olarak faaliyette bulundu u, üreticilerin toptan sat  ve ihracat  tercih etmekte oldu u 
tespit edilmi tir. 

 yürüttükleri çal mada Hatay ilinde fidan üretimi yapan i letmelerin mevcut durumunu ortaya 
koymak amac yla GZFT(Güçlü yönler, Zay f yönler, F rsatlar, Tehditler) analizi yapm lard r. Ara t rmada 92 meyve fidan  
üreticisi i letme ile anketler yap lm t r. Ara t rmada i letmelerin GZFT’ye göre mevcut durumlar  ortaya konulmu tur. 
Ekolojik ko ullar n uygun olmas , bölgede turunçgil üretiminin yo un olarak yap lmas , denize yak nl k nedeniyle s tma 
giderlerinin dü ük olmas , at l aile i gücü varl , ula m kolayl , bölgenin en önemli güçlü yönlerini olu turmaktad r. 
Buna kar l k, e itim düzeyinin dü üklü ü, üretim parsellerinin küçük olmas , i letmelerde düzenli kay t tutulmamas , 
üreticilerin örgütlenme konusunda yeterli bilinçlenmemi  olmas  da bölgenin zay f yönlerini olu turmaktad r. 
 
 

 

MATERYAL ve METOT: Projenin bilimsel içeri i ve kullan lacak yöntemler/teknikler ile kullan lacak materyal ayr nt l  
biçimde tan mlanmal d r. Seçilen yöntemin di erlerine göre üstünlükleri ve zay fl klar  belirtilmelidir. Yap lacak ölçümler, 
derlenecek veriler ayr nt l  biçimde anlat lmal d r. 
MATERYAL: 
Ara t rman n materyalini; Antalya ilinde kiraz üretimi gerçekle tiren ve GTHB Çiftçi Kay t Sistemine (ÇKS) dahil olan 
çiftçiler ile komisyoncu, ihracatç  ve arac lardan anket yard m yla elde edilecek veriler olu turacakt r. Anket formlar , benzer 
konularda yap lm  çal malardan faydalan larak ve uzman ki ilerin görü leri al narak ara t rman n amac na uygun olarak 
haz rlanm t r. Çiftçi anket formlar nda; üreticilerin üretim desenleri, kiraz üretim teknikleri (gübreleme, ilaçlama, sulama, 
vb.), pazarlama yap lar  (ürünün sat  ekli, ürünün pazarland  yerler, sat  fiyat , vb.), ya ad klar  sorunlar ve gelecekte 
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kiraz üretimiyle ilgili öngörü ve davran lar n  ö renmeye yönelik sorulara yer verilmi tir. Komisyoncu, ihracatç  ve arac lara 
yönelik olarak düzenlenen formda ise ürün al m ve sat  faaliyetlerine ili kin bilgiler üzerinde durulmu tur. Ayr ca sektörün 
tüm payda lar na SWOT analizine kaynak olu turacak verilerin elde edilmesini sa layacak sorular yöneltilecektir. 

Ara t rma, konuyla ilgili ikincil verilerle de desteklenecektir. Bu amaçla; yerli ve yabanc  istatistikler, ara t rmalar, tezler, 
projeler, makaleler, raporlar, kitap ve dergiler ile yerli ve yabanc  kurum, kurulu  ve STK’lar n internet sitelerinden 
yararlan lacakt r. 
 
YÖNTEM: 
Ülkesel projede uygulanan yöntem ile paralel olarak, TÜ K verilerine göre Antalya ilinde en fazla kiraz üretiminin yap ld  
Gazipa a ve Korkuteli lçeleri ara t rma alan  seçilmi tir. Bu ilçelerde en fazla kiraz alan  ve üretimine sahip üçer köy 
belirlenmi tir. Her ilçede 15’er üretici ile anket yap lacakt r. Anket yap lacak çiftçiler, üretimi gerçekle tiren ve GTHB Çiftçi 
Kay t Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçiler aras ndan tesadüfi say lar tablosundan yararlan larak belirlenecektir. 
Ara t rma kapsam nda mevcut ve gelecekteki kiraz üretimiyle ilgili e ilimleri belirlemek amac yla tasarlanm  olan EK-1 
soru formu kullan larak, yüz yüze görü me tekni i ile veri toplanacakt r. Ya anan geli meler, üretici anket verilerine 
dayan larak kiraz üretimi aç s ndan de erlendirilecek olup, kiraz üretimi kar la t rmal  olarak incelenecektir. Çiftçilerin, son 
y llarda ya anan teknolojik geli me, mevsimsel iklim de i imi ve ekonomik ko ullardaki de i imlerden etkilenme durumlar  
ile k r lganl klar  de erlendirilecektir. 

Kiraz pazarlama kanal nda yer alan ve faaliyet gösteren arac , komisyoncu ve ihracatç lar n faaliyet ekillerini ve pazarlama 
durumunu ortaya koyabilmek amac yla, bu ki ilere yönelik tasarlanm  EK-2 soru formu kullan lacakt r. Yüz yüze görü me 
tekni i ile veriler toplanacak ve de erlendirilecektir. Anket yap lacak arac , komisyoncu ve ihracatç lar, kiraz yeti tiricileri ve 
konu ile ilgili kurum ve kurulu larla yap lan görü meler s ras nda elde edilen bilgiler do rultusunda gayeli olarak 
seçilecektir. 

Anketlerin uygulanmas ndan önce cevaplay c lar ve anketi yürüten görü meciler aç s ndan sorun yaratan herhangi bir unsur 
olup olmad  pilot uygulama yap larak de erlendirilecektir. Sorunlar tespit edilerek gerekli düzenlemeler yap lacakt r. 
Böylelikle anketin geçerlili i sa lanacakt r. Ara t rmada elde edilen veriler, Microsoft Office Excel ve SPSS programlar nda 
analiz edilecektir. 

Ara t rma kapsam nda yer alan her bölge için kiraz sektörünü geli tirme olanaklar n n belirlenmesine yönelik plan ve 
stratejilerin ortaya konulmas nda SWOT Analizinden faydalan lacakt r. 

Pazarlamada SWOT analizi, bir ülkenin, bölgenin veya kurumun iç ve d  durum analizini içeren ve analize konu olan 
faktörlerin geni  çapl  ara t r lmas na olanak sa layan bir analiz tekni idir (Aktan, 2007). Bu analiz tekni i; ülkenin, 
bölgenin veya kurumun kendi yap sal durumu ile rakiplerin ve piyasan n durumunun ayr nt l  ekilde ortaya konuldu u, 
rekabet gücünün ölçüldü ü ve ç kan sonuca göre stratejilerin belirlendi i bir yöntemdir (Emeksiz, 1999). 

SWOT Analizi, organizasyonun iç ve d  çevresinin de erlendirilmesine olanak tan yan bir analiz tekni i olup, örgütsel ve 
çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenmesini içermektedir. 

SWOT, a a da ngilizce kelimelerin ba  harflerinden olu turulmu  bir k saltmad r. 

 

S: Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olan yönlerinin tespit edilmesi demektir.) 

W: Weaknesses (Organizasyonun güçsüz/zay f olan yönlerinin tespit edilmesi demektir.) 

O: Opportunities (Organizasyonun sahip oldu u f rsatlar  ifade etmektedir.) 

T: Threats (Organizasyonun kar  kar ya bulundu u tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.) 

SWOT Analizi sonucu elde edilen veriler strateji olu turmak amac yla SOR analizi ile de erlendirilecektir. 
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Yap lacak Faaliyetler 
Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Literatür bilgilerinin 
güncellenmesi 

                        

Proje Koordinasyon 
toplant s  

                        

Öntest uygulamas n n 
yap lmas  ve formlarda 
son düzenlemenin 
yap lmas  

                        

Örnek hacminin ve anket 
yap lacak i letmelerin ve 
arac lar n belirlenmesi 

                        

Anket çal malar                          

Verilerin bilgisayar 
ortam na aktar lmas  ve 
verilerin analizi,  

                        

SWOT analizi                         

Sonuçlar n 
de erlendirilmesi ve rapor 
yaz m  

                        

Çal tay haz rl klar  ve 
düzenlenmesi 

                        

 
( ) Yaz m vb. alanlar  gerekti i kadar uzat labilir. 

 

Projede görev alacak ki ilerin her birinin projedeki sorumlulu u ve çal ma takvimleri tan mlanmal d r. 

 
Proje  

  

Dr. Betül Say n 

 

; Ara t rma bölgesindeki (Antalya ili) tüm 
anketlerin gerçekle tirilmesi, veri giri i, raporlar n yaz m . 

0-24 ay 

Musa Kuzgun  Ara t rma bölgesindeki (Antalya ili) tüm 
anketlerin gerçekle tirilmesi 3-4-5-6-7-8-9 ay 

erife Gülden Y lmaz  Ara t rma bölgesindeki (Antalya ili) tüm 
anketlerin gerçekle tirilmesi 3-4-5-6-7-8-9 ay 
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

 Kiraz Üretimi ve Pazarlamas nda Rekabet Gücünün Ara t r lmas : Antalya li Örne i 

  

Antalya’da kiraz üreten i letmelerin durumunun ortaya konulmas  ve rekabet gücünün belirlenmesi, 
Kiraz sektörünün yaratt  katma de erin, bölge ekonomisine katk lar n n ortaya konmas , 
Farkl  sosyo-ekonomik ve kültürel ko ullara sahip üreticilerin, ürün arz  ve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi, 
Risk olu turan i letmeler ve yeti tiricilik ko ullar  hakk nda detayl  bilgi üretilmesi ve yakla mlar n n kar la t r lmas , 
Çiftçilerin bak  aç s yla kiraz yeti tiricili inin sürdürülebilirli i için en önemli risklerin neler oldu unun ortaya konmas , gelecek 
öngörülerinin ve bu konudaki strateji, uyum faaliyetleri ve eylemlerinin belirlenmesi, 
Kiraz sektörünü geli tirme olanaklar n n belirlenmesine yönelik plan ve stratejilerin ortaya konulmas , 
Rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim sistemi için GTHB’nin risk yönetimini geli tirmesine katk  koyacak bilgi birikiminin art r lmas , 
ara t rma ve yay m öncelliklerinin belirlenmesi, politika önerileri olu turulmas d r. 

 

Farkl  sosyo-ekonomik ve kültürel ko ullara sahip i letmeler ve yeti tiricilik ko ullar  hakk nda detayl  bilgi üretilecektir. 
Sektörde yer alan tüm payda lar n ihtiyaçlar n  dikkate alan politika ve uygulamalar n geli tirmesine yard mc  olacak bilgilere 
ula lacakt r. 
Kiraz üretici ve ihracatç lar n n rekabet gücünün art r lmas na olanak sa layacak öneriler geli tirilecek ve uygulamaya 
aktar lmas na yönelik yeni i birlikleri ve projeler olu turulacakt r. 
Beklenti ve e ilimlerin de erlendirilmesiyle gelecek y llar için olumsuz etkileri azalt c  veya ortadan kald r lmas n  sa layacak 
çal malar n yürütülmesi ve geli tirilmesine yard mc  olunacakt r. 
Ara t rma süresince ve sonunda yap lmas  planlanan yay nlar, makaleler, yay m bültenleri, konferans sunular  ve düzenlenecek 
çal tay gibi faaliyetler ile konu hakk nda fark ndal k yarat lacakt r. 

  
 

 
 

1 
Ara t rma sonunda; ülkesel projenin hedefledi i 
ç kt lara ula maya yard mc  olacak bilgiler elde 
edilecektir. 

Ara t rma süresince ve sonunda elde edilen sonuçlar ülkesel proje 
koordinatörüne, sonuç raporu ise TAGEM Tar m Ekonomisi ve 
Proje Yönetimi Dairesi’ne iletilecektir.  

2 
Kiraz i letmeleri ve yeti tiricilik ko ullar  hakk nda 
detayl  bilgi üretilecek, riskler ortaya konacakt r. 

Sonuç raporu yay m kurulu lar , ziraat odas  ba kanl klar , 
üretici birlikleri ve ihracatç  birlikleri ile payla lacakt r. 

3 
Makale, bildiri vb. Akademik dergi veya toplant lar 

 

 

Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde a a daki belirtilen 
tablo doldurulmal d r. Proje süresi bir y ldan fazla ise y ll k maliyetleri ayr  ayr  hesaplanmal d r. 

 
 

 
 

2018 2019 

   

06.1-Mamul Mal Al mlar  500 350 

06.2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri 200 100 

06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 7.000 3.750 
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06.9-Di er Sermaye Giderleri 1.700 1.400 

Toplam 9.400 5.600 

Genel Toplam 15.000 

 

Bütçe  
 

 

 

 

I II III IV  
TOPLAM 2018 2019 

06 SERMAYE G DERLER  

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI  850 500 350 

06 1 2 90 Di er Makine Teçhizat Al mlar  Toner 350 250 100 

06 1 6 90 Di er yay n al mlar  ve yap mlar  Liflet 500 250 250 

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER   300 200 100 

06 2 6 01 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar  Ka t, fotokopi vb. 300 200 100 

06 5 GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER   10.750 7.000 3.750 

06 5 4 02 Akaryak t ve Ya  Al mlar  Akaryak t masraf  3.750 2.500 1.250 

06 5 4 03 Elektrik Al mlar  Elektrik ödemeleri 600 300 300 

06 5 5 01 Posta ve telgraf giderleri  100 50 50 

06 5 5 02 Telefon Abonelik ve Kullan m Ücretleri  100 50 50 

06 5 5 03 Bilgiye Abonelik ve nternet Eri im Giderleri  200 100 100 

06 5 6 02 Ta t Kiralama Giderleri Ta t Kiralama 6.000 4.000 2.000 

06 9 D ER SERMAYE G DERLER   3.100 1.700 1.400 

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar   3.100 1.700 1.400 

GENEL TOPLAM  15.000 9.400 5.600 
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Markka Genetik Materyal Temini ilempe Temini 

 

 

Ülkemizin do al floras nda yay l  gösteren ve uzun y llardan beri yayg n bir ekilde tüketilen Adaçay   (Salvia spp.) ve Kekik 

(Thymus spp.) türleri artan yerel talep ve ihracat nedeniyle do adan a r  ekilde topland ndan ciddi bir tahribat tehdidi 

alt ndad r. Tüm do al kaynaklarda oldu u gibi sürdürülebilir kullan m ilkelerine ba l  teknik uygulamalarla kültürel 

yeti tiricilik yayg nla t r lmal d r. T bbi bitkiler ilaç hammaddesi olarak da kullan ld klar ndan ve ülkemiz t bbi tedavinin 

alternatif yollar n  resmen benimsedi inden, kimyasal ilaç ve gübreleme uygulamalar na yer verilmeden verimli ve standart 

kalitede ürün elde edilmesi gerekmektedir. Bu durum organik gübrelemenin önemini artt rmaktad r.  Mevcut durumda ticari 

olarak yeti tiricilik yapan ihracatç  üreticiler organik gübre kaynaklar ndan ah r gübresinden yararlanmaktad r. Ancak 

olgunla mas n  tamamlam  ah r gübresinin bulunabilirli i oldukça k s tl d r. Bu yüzden aç  kapatacak, bulunabilirli i ve 

uygulanabilirli i kolay olan farkl  organik materyallere ihtiyaç vard r. Planlanan bu çal mada Anadolu adaçay  ve zmir 

keki i yeti tiricili inde vermikompost, tavuk gübresi, mantar at k kompostu ve ilempe kaynaklar n n ah r gübresine alternatif 

olarak kullan m olanaklar n n belirlenmesi amaçlanmaktad r. Bu amaçla tesadüf bloklar  desenine göre 4 tekerrürlü kurulacak 

denemelerde, uygulanacak organik gübre miktar n n belirlenmesinde adaçay  ve kekik bitkilerinin ihtiyac  olan 15 kg/da azot 

düzeyi baz al nacakt r.  

Uygulamalar n Adaçay  ve Kekik bitkilerinin besin elementi içerikleri, verim ve baz  kalite parametreleri üzerine etkileri 

saptanacakt r. Bu çal man n, adaçay  ve kekik bitkilerinin sürdürülebilir yeti tiricili ine yönelik bitki besleme 

uygulamalar n n belirlenmesine katk da bulunaca  dü ünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Organik gübreler, Verim, Kalite, Adaçay , Kekik. 

The Effects of Organic Material Applications of Plant Nutrition Status, Yield and Quality on Anatolia Salvia (Salvia 
fruticosa Mill.) (Origanum onites L.) 

Abstract: Salvia and Thyme have been extensively collected from their natural habitat, and this careless collection has caused 

the extinction of some variety. Technical applications must be determined for sustainable growing in cultivate. Therefore 

medicinal plants uses drug raw material and our country assimilates alternative cure, fertility and quality plants must be grown 

without chemical fertilizer and pesticide applications. This situation increases to important organic manure. Manufacturer 

exporter uses barnyard manure.  But, to find completed maturation manure is very difficult. Different easy availability and 

applicability organic manures have needed. The objective of this study was to evaluate the potential of vermicompost, poultry 

manure, waste mushroom compost and vinasse versus barnyard manure for Salvia and Thyme. The experiment was conducted 

according to randomized block design with 4 replicates. Organic manures will apply on the soil according to plants nitrogen 

needs 15 kg N/da. The effects of organic manure applications on plant nutrition status, yield and some quality parameters of 

sage and thyme plants. It is expected that the results obtained from the study will provide important contributions to 

sustainable growing of sage and thyme aspect plant nutrition techniques. 

Keywords: Organic manure, Yield, Quality, Sage, Thymus. 
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Ülkemizin do al floras nda yay l  gösteren ve uzun y llardan beri yayg n bir ekilde tüketilen Adaçay   (Salvia spp.) ve Kekik 

(Thymus spp.) türleri artan yerel talep ve ihracat nedeniyle do adan a r  ekilde topland ndan ciddi bir tahribat tehdidi 

alt ndad r (Gül vd., 2002). Bu durum söz konusu bitkilerin yeti me ortamlar n n koruma alt na al nmas  yan  s ra kültür 

ko ullar nda yeti tirilmesini zorunlu k lmaktad r. Ancak ülkemizde kültüre al nm  t bbi ve aromatik bitki potansiyeli oldukça 

s n rl  olup kültüre alma çal malar  yetersizdir (Kuzgun ve Tu rul Ay, 2014).  

ç ve d  pazarda sat m  yap lan t bbi bitkilerde üretimi art rmak ve istenen kalitede ürünü elde etmek için sürdürülebilir 

tar msal tekniklerin uygulanmas  gerekmektedir (Omidbaigi vd., 2004). Söz konusu teknikler aras nda gübre kullan m  

üretimin kalitesi, verimi ve sürdürülebilirli i aç s ndan oldukça önemlidir. Nitekim, Kekik ve adaçay  bitkilerinde bitki besin 

maddelerinin noksanl nda bitki yapraklar  küçük kalmakta, verim dü mekte ve özellikle ya  içeriklerinde standardizasyon 

sa lanamamaktad r (Çolak Esetlili ve Çak c , 2010). Bugüne kadar yap lan çal malarda özellikle azotlu kimyasal gübre 

uygulamalar n n t bbi bitkilerin herba verimi ve kalite parametrelerinden uçucu ya  miktar n  art rd  bildirilmi tir (Sharma 

ve Kumar, 2012; Koç, 2000; pek, 2007). Ancak t bbi ve aromatik bitkiler eczac l kta baz  preparatlar n (tentür, ekstre, urup 

vb.) haz rlanmas nda,  tedavide saf etkili maddelerin (alkoloit, heterozit, saponozit vb.) elde edilmesinde, uçucu ya lar n n ise 

g dalar n muhafazas nda sentetik antioksidanlar n yerine kullan lmalar ndan dolay  yeti tiriciliklerinde suni gübre 

kaynaklar ndan yararlan lmamal d r (Gülda  ve Özer, 2014). Mevcut durumda üreticiler organik gübre kaynaklar ndan ah r 

gübresini kullanmaktad rlar ancak ülkemizde hayvanc l n çe itli nedenlerden dolay  gerilemesi sonucunda yeterli miktarda, 

uygun peritotta ve yeterli olgunlukta ah r gübresi temininde güçlükler ya anmaktad r.  Bu durum alternatif organik gübre 

kaynaklar n n kullan m n n yayg nla t r lmas n  zorunlu k lmaktad r. Bugüne kadar yap lan çal malar n ço unlu unda 

adaçay  ve kekik bitkilerinin uçucu ya  kompoziyonu ile miktar na yo unla lm  olmakla birlikte flavonoid ve fenolik madde 

gibi biyoaktif bile enleri konu alan çal malara da rastlanm t r. Ancak söz konusu kalite parametreleriyle bitki besin 

elementleri aras ndaki ili kilere, farkl  organik gübre kaynaklar n n kullan m olanaklar na yönelik çal malar oldukça 

s n rl d r. Bu noktadan hareketle planlanan çal mada Türkiye’de ticari öneme sahip adaçay  ve kekik bitkilerinin 

yeti tiricili inde; 

Farkl  organik gübre kaynaklar n n ah r gübresine alternatif olarak kullan labilirli inin tespiti, 

Farkl  organik gübre kaynaklar n n bitkilerin besin elementi içeri i, verim ve kalite parametreleri üzerine etkilerinin 

saptanmas , 

Bitki besin maddeleriyle, kalite parametreleri aras ndaki ili kilerin ortaya ç kar lmas  amaçlanmaktad r. 

 

 

     Dünya bitkisel drog, baharat ve uçucu ya  ihracat  devaml  art  göstermektedir. Dünya pazarlar , ileriye yönelik 

planlamaya imk n veren bir üretim tarz  ile etken madde miktar  ve kalitesi yüksek standart ürün talep etmektedir.  Bitkilerin 

sa l kl  yeti ebilmeleri, kaliteli ve verimli olabilmeleri için besin maddelerine ihtiyac  vard r. Bu ihtiyaç kimyasal ve organik 

gübrelerle giderilebilir. T bbi bitkilerin (kolayl kla elde edilebilmeleri, ucuz olmalar  ve modern sentetik ilaçlardan daha 

güvenilir olmalar  nedenleriyle)  ulusal sa l k koruma programlar nda de erlendirilmeleri konusunda Dünya Sa l k 

Örgütünün destek ve tavsiyeleri bulunmaktad r. Yeti tiricilik a amas nda ise kimyasal gübrelerin yerine do a dostu bitki 

besin maddelerinin geri dönü ümünü sa layan organik gübrelerin kullan lmas  ülkemiz G da, Tar m ve Hayvanc l k 

Bakanl  taraf ndan benimsenmi tir. Yap lmas  planlanan çal ma sonuçlar ndan; destekleme ve AB hibe programlar ndan 

yararlanan i letme ve üreticilerin istifade edebilece i dü ünülmektedir.  
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Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan bildirildi i üzere, yakla k 20.000 bitki dünyada t bbi amaçlarla kullan lmaktad r.  Türkiye 

floras , 10.000’in üzerindeki bitki türü ile Avrupa’n n tamam n n sahip oldu u bitki türü say s na yak n olup, büyük bir 

çe itlilik göstermektedir. Floran n 1/3’ünü aromatik bitkiler olu turmakta olup, 3.000 kadar bitki endemiktir (Kar k, 2013). 

Ülkemizde t bbi olarak kullan lan bitki say s  500 civar nda olup bunun 350 kadar  iç pazarda ve ihracatta kullan lmaktad r 

(Özgüven ve ark., 2005). Do al ürünlerin tüketimindeki art a ba l  olarak t bbi ve aromatik bitkilerin Dünya pazar hacmi 

h zl  bir art  göstererek 110 milyar dolara ula m t r (K r c , 2015).  Türkiye 2013 y l  verilerine göre t bbi ve aromatik bitki 

ihracat ndan 171 milyon dolar, uçucu ya  ihracat ndan ise 7.4 milyon dolar net kazanç elde edilmi tir (Kuzgun ve Tu rul Ay, 

2014). 

 Uçucu ya lar ilaç, g da, me rubat, parfüm ozmetik sanayinde kullan lmalar , insektisit, fungisit, herbisit ve nematosit olarak 

do al mücadele kayna  olmalar  nedenleriyle yo un talep görmektedirler. G da korumada kullan lan kimyasal maddelere 

yasal s n rlamalar getirilmesi, do al antioksidan özelli e sahip uçucu ya lara talebi artt rmaktad r (Ba er, 2000). Do al 

antioksidanlar, besinlerde var olan ve onlar n bozunma, ek ime, renk de i tirme gibi reaksiyonlar n  önleyen maddelerdir. 

Son y llarda sentetik antioksidan (BHA: Bütillenmi  hidroksianisol, BHT: Bütillenmi  hidroksitoluen, PG: Propil gallat ve 

TGHQ: Tersiyer bütil hidroksikinon) maddelerin güvenirlilikleri üzerine artan endi eler ve sentetik kökenli maddelerin yan 

etkilerinin fazla olmas , özellikle antimikrobiyal olarak kullan lan sentetik ilaçlara kar  organizmalar n direnç olu turmalar  

gibi sebepler do al antioksidan kayna  olan t bbi bitkilerin önemini daha çok art rm t r (Malayo lu vd 2011; Bostanc o lu 

vd 2012). nsan vücudunda bulunan serbest radikallerin inaktive edilmesi için bu tip bile ikleri yüksek oranda içeren 

bitkilerce zenginle tirilmi  beslenme tavsiye edilmektedir. Serbest radikallere kar  hücre savunma sistemine kat lan önemli 

ö eler aras nda fenolik bile ikler, askorbik asit ve karotenoidler bulunmaktad r. Ayn  zamanda t bbi aromatik bitkilerin 

içermi  oldu u uçucu ya lar nda yüksek düzeyde antioksidan özellikler ta mas , bu bitkilerin yiyecek, ilaç, kozmetik, g da 

gibi koku, tat ve sa l k endüstrisinde do al ham madde olarak kullan lmas na yol açmaktad r. Geni  bir kullan m alan na 

sahip olan bitkilerin fenol, flavonoid, antioksidan,  bitki besin elementi içerikleri, uçucu ya  ve uçucu ya  bile enlerinin 

miktar  gibi baz  kalite parametreleri bak m ndan zengin olmas  ticari önemini artt rmaktad r. Bitkilerin içermi  oldu u bu 

kalite parametreleri; iklim, mevsim, bitkinin hasat edildi i bölge ve bölgenin co rafi özellikleri, toprak özellikleri, sulama, 

gübreleme, bitki türü, bitki organlar , bitkinin geli me periyodu, hasat zaman  ve ko ullar , kurutma, depolama gibi artlara 

ba l  olarak de i kenlik göstermektedir (Tu rul Ay, 2005; Baranauskiene vd., 2003).  

T bbi aromatik bitkilerde gübrelemenin verim, uçucu ya  ve uçucu ya  bile enleri üzerine etkilerini belirlemeye yönelik 

çal malarda, inorganik azot uygulamalar  ön plana ç kmakta ve konuyla ilgili birçok çal maya rastlanmaktad r. Vinayak vd 

(2017), adaçay  bitkisine (0, 6, 10 ve 14 kg N/da)  10 kg N/da uygulanmas n n bitki geli im parametreleri ve verim aç s ndan 

en etkili düzey oldu unu bildirmi lerdir. Benzer ekilde Arabac  (1995), zmir keki i bitkisine (0, 5, 10 ve 15 kg N/da), 15 

kg N/da azot uygulamas yla en yüksek ye il herba verimi elde edildi ini tespit etmi tir. Sönmez ve Bayram (2017), farkl  

sulama s kl  ve azot uygulamalar n n adaçay  bitkisinin verim parametreleri ve antioksidant aktivitesi üzerine etkilerini 

ara t rd klar  çal malar nda, hasattan önce 20 gün su verilmeyen ve hektara 60 kg N uygulanan parsellerde pozitif etkiler 

tespit edilmi tir. Kimyasal ve organik gübrelerin birlikte uyguland  çal malarda bulunmaktad r. Bat ray (2009), koyun 

gübresi (0, 500, 1000 ve 2000 kg/da) ve inorganik gübre (0, 2.5, 5 ve 10 kg N/da) uygulamalar n n zmir keki inin kalitesi 

üzerine etkilerini belirledi i çal mas nda, en yüksek drog ve uçucu ya  veriminin 10 kgN/da ve 2000 kg/da koyun 

gübresinin birlikte uygulanmas yla elde edildi ini bildirmi tir. Leily ve ark., (2017), kimyasal ve organik gübrelerin yaln z 

ve kar m etkilerinin kekik bitkisi üzerine etkilerini ara t rd klar  çal malar nda fenol, kekik ya  verimi ve thymol içeri i 

aç s ndan en yüksek de erlerin dekara 4 kg N, 3.2 kg P, 3.2 kg K+ 2.5 ton çiftlik gübresi uygulamas yla elde edildi ini 

saptam lard r. 

S n rl  olmakla birlikte farkl  organik gübre uygulamalar n n etkilerinin ara t r ld  çal malarda bulunmaktad r. Kocaba  

vd., (2007), s r, koyun ve tavuk gübrelerinin yaln z ve kombinasyon uygulamalar n n adaçay  bitkisinin besin içeri i 
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üzerine etkilerinin element baz nda de i kenlik gösterdi ini (organik gübre miktar  15 kg/da saf N’a göre ayarlanm t r); 

uçucu ya  ve bile enlerini kontrole göre art rd n , en yüksek art n ise tavuk+koyun gübre kombinasyon (kontrole göre  

51.69 art ) uygulamas yla elde edildi ini bildirmi lerdir. Avc  (2017), farkl  tavuk gübresi uygulama düzeylerinin (0, 10, 20, 

30 ve 40 ton/ha) kekik bitkisinin verim ve uçucu ya  içeri ini artt rd n , 20 ton/ha düzeyinin tavsiye edilen uygulama 

düzeyi oldu unu tespit etmi tir. Ateia ve ark., (2009), organik gübre uygulamalar n n (kompost, tavuk ve koyun gübresi) 

kekik bitkisinin verim ve kalitesini artt rd n  verim ve büyüme parametreleri aç s ndan en önemli etkinin 20 ton 

kompost+10 ton tavuk gübresi ve 20 ton kompost+10 ton koyun gübresi uygulamalar yla elde edildi ini saptam lard r.  

Gerami ve ark., (2016),  farkl  s r gübresi  uygulama düzeylerinin (0, 1, 2 ve 3 ton/da) ve sulama s kl klar n n (haftada bir, 

iki haftada bir ve üç haftada bir) kekik bitkisi üzerine etkilerini ara t rd klar  çal malar nda 3 ton/da s r gübresi ve haftada 

bir sulama s kl n n  en yüksek kekik verimi ve ya  veriminin elde edilmesine yol açt n  belirlemi lerdir. Valiki ve ark., 

(2015), vermikompost, koyun gübresi ve alt  farkl  kimyasal gübre kombinasyonunun biberiye bitkisi üzerine etkilerini 

ara t rd klar  çal malar nda koyun gübresi uygulamas n n en yüksek kuru verim, ya  içeri i ve ya  veriminin elde 

edilmesine neden oldu unu bildirmi lerdir. 

Bitkisel üretimde özellikle azotlu gübrelerin yo un kullan m  ürün kalitesinin dü mesine ve üründe nitrat düzeyinin 

yükselmesine, bitki taraf ndan di er besin elementleri al m ndaki dengenin bozulmas na, toprak ve su kirlili ine neden 

olmaktad r. Özellikle yapra  yenerek tüketilen bitkilerin yapraklar ndaki nitrat birikimi insan sa l  aç s ndan önemlidir. 

T bbi bitkilerin yapraklar  baharat olarak do rudan tüketilmesinin yan  s ra çay veya uçucu ya  olarak da dolayl  

tüketilmektedir. Söz konusu bitkiler do adan toplanarak tüketildi i için henüz böyle bir sorunla kar la lmam t r. Ancak 

kültüre al narak yeti tiricili inin h zla artmas  sonucunda özellikle herba verimini artt rmak amac yla kimyasal gübrelerin 

kullan m  yayg nla acakt r. Fakat Dünya pazarlar  ve ilaç sanayi etken madde miktar  ve kalitesi yüksek standart ürün talep 

etti inden insan sa l na zararl  herhangi bir kirlenmeye neden olmadan kaliteli üretim gerçekle tirilmelidir (Bayram vd., 

2015). Kalite unsurlar  olan fenolik bile ikler aromatik amino asit metabolizmas  s ras nda sentezlenirler ve fenol 

halkas ndaki OH- grup say s  artt kça antioksidan etkide artar. Organik gübreler ayr malar  esnas nda büyük moleküller, 

basit bile iklere ayr rlar. Zaman içinde gerçekle en oksidasyon ile karboksil ve fenolik hidroksil gruplar  karakteristik bir 

ekilde artar (Atiyeh vd., 2002).  

Topra n kalitesini artt ran, organik at klar  de erlendiren, ekonomik ve sürdürülebilir olan tar msal uygulamalar do al 

kaynaklar n sürdürülebilir kullan m nda aktif rol oynad ndan giderek önem kazanmaktad r. Biyolojik olarak aktif, 

ekonomik de eri olan at klardan biride tavukçulukta üretim a amas nda ortaya ç kan sindirilmeyen yemler, vücut at klar , 

altl k ve idrar kar m d r. Dünyada y lda 1.2 milyar ton, Türkiye’de ise 15 milyon ton/y l tavuk gübresi üretilmektedir 

(TU K, 2014). Tavuk gübresi önemli bir organik madde kayna  olmas n n yan  s ra ba ta azot olmak üzere bitki besin 

elementi içeri i oldukça yüksektir (Amanullah vd., 2010). Söz konusu at klardaki bitki besin maddelerinin geri 

dönü ümünün sa lanmas , t bbi bitki yeti tiricili indeki kullan m olana n n tespiti oldukça önem arz etmektedir. 

Antalya Korkuteli ilçesi yemeklik mantar üretiminde ciddi bir potansiyele sahip olup y ll k 125.000-150.000 ton kompost 

üretilmektedir.  Hasat sonunda önemli miktarda at k kompost aç a ç kmaktad r, ancak birçok i letme bu materyali tam 

olarak de erlendirilememektedir. Mantar kompostu at n n dü ük maliyetli ve kolay elde edilebilir olmas n n yan  s ra 

zengin bitki besin elementi içeri i bu organik kökenli at n tar m alanlar nda kullan m n  çekici hale getirmektedir (Sönmez 

ve Kaplan, 2011).  

Kültüre al nan t bbi bitkilerin yeti tiricili inde kimyasal gübre kullan m  istenmedi inden, bitkilerin do al yeti tikleri 

alanlar n organik madde miktar  ve azot konsantrasyonunun yüksek oldu u (Kaplan ve Kocaba  O uz, 2012) göz önüne 

al nd nda kültüre al nan bitkilerin verimlili inin artt r labilmesi için topra n organik madde içeri inin artt r lmas  

gerekmektedir. Bu nedenle planlanan çal mada uygulanabilirli i ve bulunabilirli i kolay organik materyallerin adaçay  ve 
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kekik bitkilerinin besin elementi içeri i, verim ve kalite unsurlar  üzerine etkileri ara t r lacakt r. 

MATERYAL ve METOT 

Ara t rma Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ünün Aksu yerle kesinde yer alan G da Teknolojisi ve T bbi 

Aromatik Bitkiler bölümünde yürütülecektir. Çal mada bitkisel materyal olarak Anadolu adaçay  (Islah çal mas  sonucu 

elde edilen çe it aday  FD2-9) ve zmir Keki i (Origanum onites) kullan lacakt r. Anadolu adaçay  (Salvia fruticosa Mill.) 

ülkemizin kuzeybat s ndan güneybat s na kadar uzanan bir bölgede yay l  gösteren ekonomik bir türdür. Üretim ve ihracat n 

tamam  do adan toplanarak kar lanmaktad r. Bitki çok y ll k çal  görünümünde, çok dall , yapraklar basit veya üç loblu, 

çiçekler genellikle aç k eflatun nadiren beyazd r. zmir keki i (Origanum onites) yabani olarak en fazla toplanan ve ihraç 

edilen türlerin ba nda gelmektedir. Bitki yar  çal ms , kökleri 1 cm kadar kal nla abilen dik büyüyen ve boyu 100 cm’yi 

bulabilen küçük ve beyaz renkte çiçeklere sahiptir. Çal mada organik materyal olarak; 1. Ah r gübresi (büyükba  hayvan 

besicili i yapan i letmeden temin edilecektir), 2. Vermikompost, 3. Tavuk gübresi, 4. ilempe ve 5. Mantar at k kompostu 

kullan lacakt r. Tavuk gübresi Keskino lu Tavukçuluk letmesi’nin kimyasal uygulama yap lmayan bölümünden 

al nacakt r. ilempe, “Organik Tar m n Esaslar  ve Uygulanmas na li kin Yönetmelik” ine uygun olarak T.C. G da, Tar m 

ve Hayvanc l k Bakanl ’ndan tescilli gübre üretimi yapan ve TURKGAP Kontrol ve Sertifikasyon Kurulu u taraf ndan 

denetlenen ticari bir firmadan (Markka Genetik) temin edilecektir. Kimyasal gübrelemenin etkilerinin belirlenebilmesi 

amac yla çal maya kimyasal gübre konusu eklenmi tir. Söz konusu uygulaman n düzeyi toprak analiz sonuçlar na göre 

belirlenecektir. T bbi ve aromatik bitkiler bölümüne ait yerle kede bulunan ve üzerinde t bbi bitki yeti tiricili i yap lan, 

muhtemelen planlanan çal man n yürütülece i bir tarla topra n n analiz sonuçlar  Çizelge 1’de verilmi tir. Muhtemel 

deneme alan  topra  killi t n bünyeye sahip olup, hafif alkali karakterde ve çok fazla kireç içeri ine sahiptir. Topra n 

organik madde miktar  orta, al nabilir fosfor konsantrasyonu çok az, de i ebilir potasyum konsantrasyonu yüksek, de i ebilir 

kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonlar  ise iyi düzeydedir.  

Çizelge 1. Deneme alan  topra na ait baz  fiziksel ve kimyasal özellikler 

ncelenen Parametreler De er (0-30 cm) 

pH (1:2,5) 8.4 

Kireç ( ) 27.1 

EC (dS/m) 0.16 

Kum (%) 17 

Kil (%) 32 

Silt (%) 51 

Organik Mad. (%) 2.2 

P (mg/kg) 9 

K (mg/kg) 313 

Ca (mg/kg) 3438 

Mg (mg/kg) 434 

 

       Denemede kullan lacak Anadolu adaçay  çelikleri 10-15 cm uzunlu unda haz rlanarak, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 
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Enstitüsü’ne ait sisleme seras ndaki, torf+perlit (1:1) yeti tirme ortam na, toz halindeki köklendirme hormonu olan naftalin 

asetik asit (NAA) uygulanarak dikilecektir. Köklendirme ortam na dikilen çelikler köklendikten sonra (yakla k 30 gün) 

torf+perlit (2:1) ortam yla doldurulmu  saks lara aktar larak yeti tirme seras na konulacakt r. Yeterli büyüklü e ula an 

bitkilerin dikimleri, aç k tarla ko ullar na Nisan ay nda yap lacakt r. Deneme, Tesadüf Bloklar  Deneme Desenine göre 4 

tekerrürlü olarak kurulacakt r. Her bir deneme parselinde 40 tane bitki bulunacak olup dikimler 70x40 cm olacak ekilde 

gerçekle tirilecektir. 

Enstitümüzden temin edilen kekik tohumlar  torf+perlit (1:1) yeti tirme ortam na ekilerek fide elde edilecektir. 10-15 cm 

boyuna ula an fideler, aç k tarla ko ullar nda May s ay nda 40x20 cm s kl nda dikilecektir. Deneme, tesadüf bloklar  

desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulacakt r. Her bir deneme parselinde 40 bitki bulunacakt r.  Denemelerde etkileri 

ara t r lacak organik gübre kaynaklar ; 

Ah r Gübresi  

Vermikompost 

Tavuk Gübresi 

ilempe 

Mantar At k kompostu 

Kimyasal Gübre 

Kontrol (uygulama yap lmayan) 

Organik materyallerin uygulama düzeylerinin belirlenmesinde, kekik ve adaçay  bitkilerinin ihtiyaç duyduklar  15 kg/da azot 

uygulama düzeyi baz al nacakt r.  Hesaplanan miktarlardaki organik materyaller, deneme parsellerine uygulanarak 1 ay süre 

ile inkübasyona b rak lacakt r. Uygulamalar iki y l süresince tekrarlanacak olup üçüncü y l uygulamalar n bakiye etkileri 

tespit edilecektir. Çal mada kimyasal gübre ve ilaç kullan lmayacakt r. Verilecek suyun zamanlamas  ve miktar n n 

belirlenmesinde tarla kapasitesinden yararlan lacakt r. Topraktaki nem düzeyi tarla kapasitesinin  50’sine dü tü ünde 

sulamaya ba lanarak topraktaki nem durumu tarla kapasitesinin  75’i olacak ekilde ayarlanacakt r. 

 

 

    Çal mada yap lmas  öngörülen analizler Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü Toprak ve Su Kaynaklar  

bölümü altyap s nda bulunan laboratuarlarda yürütülecektir.  

1.1. Toprak Analizleri  

Denemenin ba lang c nda uygulama öncesi ve hasat sonu olmak üzere 2 kere toprak örnekleri Jackson (1967) taraf ndan 

bildirilen esaslara uygun olarak 0-30 cm derinli inden parselleri temsil edecek ekilde al nacakt r. Analizlere haz r hale 

getirilen toprak örneklerinde bünye hidrometre yöntemiyle (Bouyoucos, 1955); pH ve EC 1:2.5 toprak:su kar m nda 

(Jackson, 1967); CaCO3 Scheibler kalsimetresi ile (Ça lar 1949); organik madde modifiye Walkey-Black yöntemiyle (Black, 

1965); toplam azot modifiye kjeldahl yöntemiyle (Kacar 1995); al nabilir fosfor NaHCO3 ekstraksiyonu ile (Olsen ve 

Sommers, 1982); de i ebilir K, Ca ve Mg 1 N Amonyum astat (pH 7) ekstraksiyonu ile (Kacar, 1995); al nabilir Fe, Zn, 

Mn, Cu, Cd, Ni, Pb ve Cr DTPA ekstraksiyonu ile (Lindsay ve Norvell, 1978) belirlenecektir. Toprakta nitrat analizi, 

KAl(SO4)2 ekstraksiyonu ile saptanacakt r (Scharpf ve Wehrmann, 1976). 

1.2. Bitki Analizleri 

Adaçay  ve kekik bitki örnekleri al narak plastik torbalara konulacakt r. Laboratuvara getirilen bitki örnekleri gerekli 

i lemlerden geçirilerek 65 °C’de kurutulup, ö ütülerek analize haz rlanacakt r (Kacar ve nal 2008). Söz konusu örneklerin 

nitrik:perklorik asit kar m  (4HNO3+1HClO4) ile ya  yak lmas  sonucunda elde edilen süzüklerde kuru madde de K, P, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr ve Cd   ICP-OES ile Kacar ve nal (2008), N modifiye kjeldahl yöntemine göre (Kacar ve 

nal 2008) belirlenecektir. Yapra n nitrat içeri i salisilik asit ile olu turdu u renk kompleksine göre saptanacakt r (Kacar ve 
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nal, 2008). 

 

       Adaçay  ve kekik bitkilerinin tam çiçeklenme dönemlerinde al nan bitki örneklerinde kalite analizleri yap lacakt r.  

Bitkilerin Ekstraksiyonu: Bitki örnekleri Tunal er vd (2002) ile kerget vd (2005)’in bildirdi i yönteme göre ekstrakte 

edilecektir. Bu amaçla örnek homojenli i sa lanabilen 1 g örnek 250 mL’lik balon içerisinde 100 mL  80’lik metanol 

çözeltisiyle ekstrakte edilecektir. Ekstraksiyon i lemi çalkalamal  su banyosunda 150 dev/dakika h z nda, 40 °C s cakl kta ve 

2 saat sürede gerçekle tirilecektir. Bu i lem sonunda balon içeri i so utularak ve filtre ka d yla süzülecektir.  

Toplam Fenolik Madde Tayini:  0,5 mL bitki ekstrakt , üzerine 2,5 mL Folin-Ciocalteu çözeltisi ve 2 mL 7.5’lik Na2CO3 

çözeltisi eklenecektir. Elde edilen kar m 30 sn kar t r ld ktan sonra 50 °C’deki su banyosunda 5 dakika bekletilecektir. Oda 

s cakl nda 10 dakika bekletildikten sonra spektrofotometrede 760 nm dalga boyunda, ayn  i lemin uyguland   80’lik 

metanole kar  absorbans  okunacakt r. Elde edilen absorbans de erleri gallik asit çözeltisiyle olu turulan kurve yard m yla 

mg gallik asit e de eri (GAE)/g kuru örnek a rl na dönü türülecektir ( kerget vd., 2005). 

Toplam Flavonoid Madde Tayini: Ekstraktlardan al nan 0.5 ml örnek üzerine 2.5 ml destile su ve 150 l  5’lik NaNO2 

çözeltisi eklenerek vortekste 30 saniye kar t r lacakt r. Elde edilen çözelti 5’er dakika bekletilerek önce 300 l  10’luk 

AlCl3 çözeltisi daha sonra 1 ml 1M NaOH çözeltisi ve 550 l saf su ilave edilecektir. 5 dakika daha bekletilen çözeltinin 

absorbans  spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda ölçülecektir. Elde edilen absorbans de erleri örneklerde oldu u gibi 

(+)- kate inle haz rlanan kurve yard m yla mg (+)- kate in e de eri/ g kuru örnek a rl na dönü türülecektir (Chang vd 

2006). 

Antioksidan Aktivite Tayini: Antioksidan aktivite tayini DPPH radikalinin inhibisyonuna göre yap lacakt r (Cebero lu, 

2010).  

1.4.  

Örneklerin nem miktar  Anonim (1987)’ye göre belirlenecektir.  

 Uçucu ya  miktar  tayini Türk Standartlar  Enstitüsü’nün ICS 11.120.10.67, 120,10 (Anonim, 1991) 

metoduna göre yap lacakt r. 20 gr adaçay  ve kekik bitkilerinin yapraklar  üzerine 300 ml saf su ilave edilerek 3 saat süre ile 

Neoclevenger cihaz nda destile edilecektir.  Dam tma h z  2-3 mL/dakika olacak ekilde ayarlanarak, i lem 3 saat 

sürdürülecektir. Dam tma süresi sonunda oda s cakl na kadar so uyan uçucu ya n hacmi okunacakt r.  Uçucu ya  miktar  

100 g kuru madde de mL olarak hesaplanacakt r. 

Neoclevenger cihaz  kullan larak yaprak örneklerinden elde edilen uçucu ya lar 

1:100 aseton ile seyreltildikten sonra Gaz Kromotografisi GC-MS cihaz nda uçucu ya  bile enlerinin çe idi ve miktar  tespit 

edilecektir.  

1.5. Bi  

 

Bitki Boyu: Hasattan önce her s radan 10 bitkinin toprak yüzeyinden bitki tepe noktas na kadar olan yüksekli inin 

ölçülmesiyle saptanacakt r. 

Hasattan önce her s radan tesadüfen belirlenen 10 bitkinin tepe noktas ndan itibaren ba layan 

5.bo umun orta yerinden kumpas ile ölçülecektir. 

Hasat döneminde her s radan toprak yüzeyinden 10 cm yukar dan ba  makas  ile biçilen 10 
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bitkiden elde edilen tüm toprak üstü aksam  tart lacakt r. 

Drog Herba Verimi (g/bitki):  Hasat döneminde her s radan toprak yüzeyinden 10 cm yukar dan ba  makas  ile biçilen 10 

bitkiden elde edilen tüm toprak üstü aksam  oda s cakl nda kurutularak tart lacakt r. 

 

1.6. Ekonomik Analiz: Bu ara t rma kapsam nda yürütülecek deneme sonuçlar n n ekonomik analizinde k smi bütçe 

olu turularak marjinal analiz yönteminden faydalan lacakt r (Özkan, 1997; Cimmyt, 1988). K smi bütçeleme i lemi; 

ortalama verim, brüt üretim de eri, gübre ve gübreleme masraflar , toplam de i en masraflar ve net geliri içermektedir. 

1.7.  

  Ara t rmadan elde edilen bulgular n varyans analizleri yap lacakt r (Yurtseven, 1984). 
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Projede görev alacak ki ilerin her birinin projedeki sorumlulu u ve çal ma takvimleri tan mlanmal d r. 

 
 

   

Dr.Filiz ÖKTÜREN ASR  

Proje çal malar na yön vermek, çal man n sa l kl  bir 
biçimde yürütülmesini sa lamak, organik materyallerin 
temini, denemelerin kurulmas n  sa lamak, yaprak, toprak ve 
kalite analizlerine katk da bulunmak, ara ve sonuç 
raporlar n n yaz lmas , projenin planlanan takvime uygun 
i lemesini sa lamak. 

0-48 ay 

Dr.Fatma UYSAL BAYAR Bitkilerin yeti tirilmesi, Kültürel i lemlerin takibi  0-44 ay 

E.I l DEM RTA   
Denemelerinin kurulmas  ve yürütülmesine yönelik 
çal malara kat lmak, organik materyallerin ve kalite 
analizlerinin yap m na katk  sa lamak 

12-48 ay 

Murat M EK Denemelerinin yürütülmesine yönelik çal malara kat lmak, 
toprak ve yaprak analizlerinin yap m na katk  sa lamak 12-48 ay 

Dr.Cevdet F. ÖZKAN Organik materyallerin temini, toprak ve kalite analizlerinin 
yap m na katk  sa lamak 24-48 ay 

Nuri ARI 
Organik materyallerin temini, denemelerin kurulmas na 
yönelik çal malara kat lmak, toprak analizlerinin yap m na 
katk  sa lamak 

24-48 ay 

Dr.Fatih Alpay VURAN Uçucu ya  verim ve bile enlerinin belirlenmesi 16-19, 26-28, 38-42.aylar 

 

LAMA PLANI (PSUP)   

 
Organik Materyal Uygulamalar n n Anadolu Adaçay  (Salvia fruticosa Mill.) ve zmir Keki i (Origanum onites 

L.) Bitkilerinin Beslenme Durumlar , Verim ve Kaliteleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

 

Farkl  organik gübre kaynaklar n n ah r gübresine alternatif olarak kullan labilirli inin tespiti, 

Farkl  organik gübre kaynaklar n n bitkilerin besin elementi içeri i, verim ve kalite parametreleri üzerine etkilerinin saptanmas , 

Bitki besin maddeleriyle, kalite parametreleri aras ndaki ili kilerin ortaya ç kar lmas  amaçlanmaktad r. 

 

  
 

 
 

1 Topraklar n fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkileyen, 
sürdürülebilir kullan lmalar n  sa layan organik madde’nin 
miktar n  artt r c  organik materyallerin, ah r gübresine 
alternatif kullan m olana  belirlenecektir. 
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2 Avrupa Birli i Çevre Yapt r mlar  çerçevesinde 2020 y l na 
kadar Türkiye’deki kat  at k problemiyle ilgili çözümler 
geli tirmesi gerekmektedir. Önemli besin kayna  
olmalar n n yan  s ra at k olarak görülen organik 
materyallerin de erlendirilmelerine katk  sa lanacakt r.   

 

3 Do al kaynaklardan topra n sürdürülebilir kullan m n n 
sa lanmas  konular  Dünya halklar n  ilgilendirdi i gibi 
bilim camias n  da yak ndan ilgilendirmektedir. Dolay s yla 
çal ma sonuçlar m z n sayg n dergilerde yay nlanaca  
dü ünülmektedir.    

   Ulusal/Uluslararas  dergi ve kongrelerde çal ma 
sonuçlar  de erlendirilecektir.  

4 T bbi bitkilerin (kolayl kla elde edilebilmeleri, ucuz 
olmalar  ve modern sentetik ilaçlardan daha güvenilir 
olmalar  nedenleriyle)  ulusal sa l k koruma programlar nda 
de erlendirilmeleri konusunda Dünya Sa l k Örgütünün 
destek ve tavsiyeleri bulunmaktad r. Kaliteyi art r c  
uygulamalar n tespiti ve sonuçlar n n yay lmas  oldukça 
önemlidir.   

Çal ma sonuçlar  Antalya l G da, Tar m ve 
Hayvanc l k Müdürlü ü ile yap lacak i birli i ile 
üretici ve teknik personel toplant lar nda 
duyurulacakt r. Bilindi i üzere 2015 y l nda G da 
Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ’nca “Itri ve T bbi 
Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Üretiminin 
Geli tirilmesi” projesi ba lat lm , destekleme 
programlar nda yer verilmi tir. Benzer ekilde “Tar m 
ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu” taraf ndan 
t bbi ve aromatik bitkilerin yeti tirilmesine destek 
verilmi , 11. dönemde (2013) AB ve kamu kaynak 
fonlar  taraf ndan hibe olarak verilen desteklerden 
2.357 adet i letme yararlanm t r. Dolay s yla elde 
edilecek sonuçlardan destekleme ve AB hibe 
programlar ndan yararlanan i letme ve üreticilerin 
istifade edebilece i dü ünülmektedir.  

 

 

TALEP E LEN BÜTÇE 

I.Y  Tutar  

 

  
 

    

06.1- Mamul Mal Al mlar  7.000 4.000 2.000 2.000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 7.000 17.000 8.000 2.000 

06.3- Gayri Maddi Hak Al mlar      

06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas      

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  3.000 3.000 2.000 1.000 

06.6- Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri      

06.7- Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri     
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06.8- Stok Al mlar       

06.9- Di er Sermaye Giderleri      

Toplam 17.000 24.000 12.000 5.000 

Genel Toplam 58.000 TL 

 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yat r m Tutar n n Da l m     

  

G DER N EKONOM K SINIFLANDIRMASI 2019 

(1.Y l) 

2020 

(2.Y l) 

2021 

(3.Y l) 

2022 

(4.Y l) 

6 SERMAYE G DERLER      

6 1 Mamul Mal Al mlar      

6 1 2 Büro ve i yeri Makine Techizat Al mlar      

6 1 2 4 Laboratuar Cihaz  Al mlar      

6 1 2 5 yeri Makine ve Teçhizat Al mlar      

6 1 2 90 Di er makine teçhizat al mlar       

6 1 3 5 Zirai Gereç Al mlar   5.000 2.000 2.000 2.000 

6 1 3 90 Di er Avadanl k Al mlar  (zirai gübre, ilaç) 2.000 2.000   

6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri     

6 2 6 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar       

6 2 6 1 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar  1.000 1.000   

6 2 7 1 Kimyevi Madde le Kauçuk ve Plastik Ürün Al m   6.000 16.000 8.000 2.000 

6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri     

6 5 2 Malzeme Giderleri     

6 5 2 4 Özel Tesisat Giderleri      

6 5 4 Enerji Giderleri      

6 5 4 2 Akaryak t ve Ya  Al mlar  2.000 2.000 1.000 1.000 

6 5 4 3 Elektrik Al mlar  1.000 1.000 1.000  

6 9 Di er Sermaye Giderleri     

6 9 2 Yolluk Giderleri     

6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar      

6 9 2 2 Seyyar Görev Tazminatlar      
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TOPLAM 17.000 24.000 12.000 5.000 

GENEL TOPLAM 58.000 TL 
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Nar, insanl k tarihinde bilinen en eski meyve türlerinden birisidir. Son y llarda nar n insan sa l  ve beslenmesi üzerine olan 

etkileri üzerine çok say da ara t rma yap lm  olup, kalp ve damar hastal klar , kanser, diyabet gibi önemli hastal klar n 

tedavisinde olumlu etkisinin oldu u belirlenmi tir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde nar n üretimi ve tüketimi gittikçe 

artmaktad r. Do al ortamda yeti en nar n besin elementi noksanl , kurakl k, tuzluluk gibi olumsuz toprak ve iklim 

ko ullar na dayan kl  oldu u bilinmektedir. Bu durum nar n mikorizaya ba ml  olabilece ini dü ündürmektedir. Mikoriza 

ile infekte olmu  bitkilerin abiyotik ve biyotik stres ko ullar na dayan kl l n  artt rd  ve do adaki bitkilerin  80’den 

fazlas n n mikorizaya ba ml  oldu u bildirilmektedir. Ancak nar n mikorizaya ba ml l k durumunu bildiren çok s n rl  

çal ma bulunmaktad r. Ancak ülkemizde mikoriza fungusunun nar n geli imi üzerine hiçbir çal maya rastlanmam t r. 

Projenin amac ; nar n mikorizaya ba ml l n  ve mikoriza a l  narda besin elementi al m n , nar fidanlar n n kök ve ye il 

aksam geli imine etkisini belirlemek ve mikorizal infeksiyonun sa land  köklerin kök çürüklü ü hastal na ( 

Phytophthora nicotianae)  kar  direnci artt r p artt rmad n  tespit etmektir. Proje sonucunda nar n mikorizaya 

ba ml l n n belirlenmesi ile mikoriza a l  fidan üretimi te vik edilecek ve yayg nla t r lmaya çal lacakt r.   

Projede Enstitümüzün tescilli çe itlerinden Hicaznar çe iti kullan lacakt r. Fosfor dozlar  0-25-50 mg/kg ve Zn dozlar  0-1,5-

3 mg/kg olarak uygulanacakt r. Mikoriza türü olarak Glomus mosseae, Glomus Etunicatum ve Glomus Clarium 

kullan lacakt r. Deneme bölünmü  parseller deneme desenine göre kurulacak, ana parsellere gübreler, alt parsellere de 

mikoriza konusu yerle tirilecek ve deneme 4 tekerrürlü her parselde 6 bitki bulunacakt r. Uygulamalar n bitki geli imine 

etkisini belirlemek amac yla fidanlar n boyu, gövde çap , kök ve ye il aksam ya  ve kuru a rl klar  belirlenecektir. Yaprak 

örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu analizleri yap lacakt r. Projede ayr ca kök çürüklü ü için virülensi yüksek bir 

adet Phytophthora nicotianae izolat  ile Hicaznar çe idine ait nar fidanlar  kullan lacakt r. Testte, mikoriza ile a lanm  nar 

fidanlar , yapay olarak P. nicotianae bula t r lan topra a a rt lacakt r. 

Anahtar Kelimeler:  

 

Project Abstract: Effect of inoculation with mycorrhizae of pomegranate seedlings on the uptake of plant nutrient element, 

seedlings development and Root rot 

Pomegranate is one of the oldest fruit species known in human history. In recent years, numerous studies have been 
conducted on the effects of human beings on human health and nutrition, and it has been determined that they have a positive 
effect on the treatment of important diseases such as cardiovascular diseases, cancer, and diabetes. For this reason, the 
production and consumption of pomegranate all over the world and in our country is increasing. It is known that the 
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pomegranate nutrient element is resistant to adverse soil and climatic conditions such as insufficiency, drought, salinity. This 
suggests that narcosis may be dependent on mycorrhizae. It has been reported that mycorrhizae infected plants are 
increasingly resistant to abiotic and biotic stress conditions. More than 80% of the plants species roots are mycorrhizal. 
However, there was less study reporting the dependence of pomegranate on mycorrhiza. However, there is no work on the 
effect of mycorrhiza inoculation on pomegranate development.    

The aim of the project; the dependence of pomegranate on mycorrhiza and the uptake of mycorrhizal  nutrients is to 
determine the effect of mycorrhizal inoculation on the development of root and green parts of pomegranate seedlings and to 
determine the effect of mycorrhizal infections on the nutritional status of the plant and to determine whether the roots that are 
provided with mycorrhizal infections increase resistance to root diseases, As a result of the project, the determination of the 
dependence of narcotic mycorrhiza on mycorrhiza seedlings growth which will encourage the production of seedlings. 
Hicaznar  varieties of our registered varieties of the used in the project. Phosphorus doses will be 0-25-50 mg / kg and Zn 
doses will be 0-2,5-5 mg / kg. Glomus Mosseae, Glomus Etunicatum and Glomus Clarium  will be used as mycorrhiza 
species. The trial will be established according to the split parcel trial design, fertilizers will be placed in the main plot, 
mycorrhizae will be placed in the lower plot, and 6 plants will be found in each parcel with 4 replications. In order to 
determine the effect of applications on plant growth, the age, dry weight, stem diameter, stem and green parts of the 
seedlings will be determined. Analyzes of N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu in leaf samples will be done. The project will 
also use a virulent isolate of Phytophthora nicotianae and pomegranate seedlings from Hicaznar species for root rot. In the 
test, mycorrhiza-infused pomegranate seedlings will be surprised by the artificially infested P. nicotianae. 

Key Words: Mycorrhizae,  Pomegranate, seedling development, , Plant Nutrition, Root Rot 

 

 

Nar bilinen en eski meyve türlerinden olup, kültüre al nma tarihi M.Ö. 3000 y l öncesine kadar gitmektedir. Anavatan  Güney 
Kafkasya, ran, Afganistan, Güney Asya, Bat  Asya, Anadolu ve Akdeniz aras nda kalan bölgeleri kapsamaktad r (Vardin ve 
Abbaso lu, 2004). Son y llarda yap lan çal malar; nar n meyve suyu, çekirdekleri, meyve kabu u, çiçekleri, yapraklar  ve 
köklerinin içerdi i, tanenler, antosiyaninler, fenolik asitler, organik asitler, vitaminler, ekerler, polisakkarit ve mineral 
maddelerin insan sa l  ve beslenmesi aç s ndan önemli oldu unu ortaya koymu tur. Nar, içerdi i bu önemli bile iklerin 
etkisi ile insan sa l nda gösterdi i antioksidan, anti kanserojen veantienflamatuar etkiler nedeniyle kanser, kalp ve damar 
hastal klar n n önlenmesi, diyabet, dental hastal klar, bakteri enfeksiyonlar , alzheimer gibi beyin hastal klar n n tedavisinde 
olumlu etkilerinin oldu u belirlenmi tir (Jurenka, 2008).  

Bu nedenle tropik ve subtropik iklim meyvesi olarak bilinen nar n dünyada ve ülkemizdeki üretimi ve tüketimi giderek 
artmaktad r.  Ayr ca nar; üretici ülkeler için ihracat potansiyeline sahip önemli bir üründür. Taze olarak tüketildi i gibi, meyve 
suyu, reçel vb. ürünlere i lenmesi yan nda; kabuk, çekirdek ve meyve suyunun t bbi amaçlarla kullan m özelliklerine sahip 
olmas  nar n popülaritesini artt rmaktad r.  

Dünya nar üretimi yakla k 3 milyon ton civar nda olup, ilk be  s radaki önemli üretici ülkeler Hindistan, ran, Çin, Türkiye ve 
Amerika Birle ik Devletleridir (Melgarejo ve ark, 2012). 2016 verilerine göre Türkiye’de 305.302 da alanda 465.200 ton nar 
üretimi yap lm  olup Akdeniz Bölgesi 136.181 da alanda 247.422 ton üretim ile ilk s rada yer alm t r. ller baz nda ise en 
fazla üretim 56.252 da alanda 111.041 ton ile Antalya’da gerçekle tirilmi tir (Tüik, 2017). 

Bitki yeti tiricili inde; verim, kalite ve bitki geli imi üzerine bitki besleme önemli bir yer tutmaktad r. Bitkinin beslenmesinde 
topra n kimyasal ve fiziksel özellikleri yan nda biyolojik özellikleri de önemlidir. Özellikle topraktaki organik maddenin 
parçalanmas , besin elementlerinin yaray l  forma dönü türülmesi, havan n serbest azotunun tutulmas  gibi önemli i levleri 
yan nda, bitki kökleri ile simbiyotik ili ki halinde ya ayan mikroorganizmalar n faaliyetleri de bitki geli iminde özel bir 
öneme sahiptir.  

Mikoriza; bitki kökleri ile belirli fungus türleri aras ndaki kar l kl  bir ya am biçimi olarak tan mlanmaktad r. Bu i birli inde 
bitki mikorizal fungusa karbon, mikorizal fungus da bitkiye besin elementleri, hormon ve su sa lamaktad r (Tinker, 1980). 
Yak n zamana kadar topraktaki besin elementlerinin al m n n yaln zca bitki kökleri taraf ndan sa land  san l yordu. Son 
y llarda yap lan bilimsel ara t rmalar, bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yan  s ra ço unlukla mikoriza diye 
adland r lan ve te hisi mikroskop alt nda yap lan, çok miktarda hif üreten fungus türleri taraf ndan al nd n  ortaya koymu tur 
(Koide, 1991; Marschner, 1995; Ortas, 1996, 1997 ).Mikoriza fungusu bitki kökleri ile iyi bir infeksiyon gerçekle tirdi inde 
bitki geli imi ve besin elementleri al m  artmaktad r. Özellikle dü ük fosfor içeri ine sahip topraklarda, mikorizal i birli inin 
etkisi ile bitkilerin P, Zn, Cu, K, N, Fe, Ca ve Mg içerikleri önemli derecede artmaktad r. Mikorizal infeksiyon besin 
elementleri al m  yan nda bitkinin su al m n  da art rmaktad r (Ortas, 2000).  Özellikle alkali ve kireçli topraklarda bitkiler 
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taraf ndan topraktan al m  sorunlu olan P ve Zn gibi elementlerin al m  mikoriza a lamas  ile te vik edilmektedir.  Fosfor ve 
Çinkonun topraktaki hareketlilikleri son derece yava  olup al nabilirlikleri bitki kökleri ve kök çevresi dinamikleri taraf ndan 
belirlenmekte ve yönlendirilmektedir.  Mikorizan n Zn al m mekanizmas  fosforun al m mekanizmas na benzer olup mikorizal 
hifler arac l  ile bitkiye kazand rd  Zn’n n  60 kadar n  kök bölgesi (rizosfer) d ndan sa lamaktad r (Kothari ve ark. 
1991; Li ve ark. 1991; Marschner, 1993). Bitkilerin fosforla beslenmesinde oldu u gibi Zn dan daha iyi yararlanmas nda 
birinci derecede bitki kök büyümesi ve kök yüzey alan  etkin rol almaktad r (Jungk, 1991).Thompson (1990) a göre DTPA’le 
ekstrakte edilebilir Zn konsantrasyonu dü ük olan topraklarda yeti en bitki türlerinin Zn noksanl  göstermemeleri tamamen 
VA mikoriza taraf ndan topraktan sa lanan Zn’dan kaynaklanmaktad r.  

Ayr ca hastal k ve zararl lara kars  da mikorizal infeksiyon bitkiyi daha iyi korur (Ortas 2000).  Bitki kök sisteminde 
arbusküler mikorizal fungusun varl n n bitki sa l n  iyile tirdi i, infeksiyonun iyi bir ekilde gerçekle mesi durumunda 
bitkilerin fungal patojenlere ve nematodlara kar  direncinin artt  belirlenmi tir (S kora, 1992).  

Phytophthora türleri tar m alanlar nda, ormanlarda, süs bitkilerinde ve do al ekosistemde çok iddetli hastal klara neden 
olurlar (Erwin ve Riberio, 1996). Ülkemiz nar üretiminin yakla k yar s n n yap ld  Antalya ve Mu la illerinde devam 
etmekte olan bir çal mada, Phytophthora türlerinin neden oldu u kök çürüklü ü hastal ndan dolay  yakla k  5 a aç 
kay plar n n ya and  tespit edilmi tir ( . Kurbetli, doktora tez çal mas ). Dünyada bu etmene kar  baz  fungisitler önerilse 
de pratikte yap lan uygulamalar hastal a yakalanm  a açlarda yeterince etkili olmamaktad r. Bu nedenle hastal kla 
mücadelede alternatif yöntemlerin ara t r lmas  kaç n lmazd r. Köklerin fidan üretimi döneminde mikoriza ile infeksiyonu kök 
çürüklü ü ile mücadelede önemli bir seçenek olarak de erlendirilebilir.  

Mikoriza, toprakta var olan sporlar  arac l yla karasal ekosistemdeki bitkilerin yakla k  90’ n n köklerini enfekte 
etmektedir. (Bonfante ve Genre 2010).  Do adaki bir çok bitki türü ve çe idi özellikle de orman a açlar , çay r mera bitkileri, 
nodül olu turan baklagiller, kültürü yap lan narenciye, baz  sert çekirdekli meyve a açlar  ve so angil bitkileri, do ada 
gübrelenmeyen ve ço u zaman suyun az oldu u alanlarda yeti ebilmektedirler.  Fide veya fidan yeti tirilen alanlarda, 
geli menin erken dönemlerinde bahçe bitkilerinin önemli bir k sm na mikoriza a lamas  yap labilir. Fide veya fidan 
döneminde bu ekilde yap lan mikoriza a lamas  bitkileri a rtma okundan korumakta ve sonraki dönemlerde daha iyi 
geli melerini sa lamaktad r (Villeneuve ve ark. 1991, Guehl ve Garbaye 1990). 

Mikorizan n en önemli yarar , saçak kök benzeri görev yapan hifleri arac l yla,  kaba ve zay f yap l  kök sistemine sahip 
bitkilerin kök yüzey alanlar n  geni leterek bitkinin besin elementlerinden yararlanmas n  artt rmas d r. Kaba kök yap s na 
sahip olan baz  bitki türleri olan meyve a açlar  örne in eftali (Gilmone, 1971), narenciye (Menge ve ark. 1982), elma 
(Geddeda ve ark. 1984; Gnekow ve Marschner, 1989; Runjin, 1989) mikoriza ile çok iyi infekte olmakta ve mikoriza 
infeksiyonu eksikli inde ise besin elementleri noksanl  göstermektedirler. 

Bugüne kadar yap lan çal malar mikorizan n genel anlamda; bitki besin elementi ve su al m n  artt rarak kimyasal gübreye 
olan talebi azaltt , tohum çimlenmesini olumlu etkiledi i, fidanlarda a rtma okunu azaltt , ürün miktar  ve kalitesini 
olumlu yönde etkiledi i,  bitkinin hastal k ve zararl lara kar  direncini artt rd , kurakl k, tuzluluk, a r metal toksisitesi gibi 
stres ko ullar na kar  bitkilerin dayan kl l n  olumlu yönde etkiledi ini göstermi tir. 

Nar n çok eski tarihlerden beri yeti tirildi i ve kurakl k, tuzluluk, besin elementi noksanl  olan alanlar gibi çok farkl  
olumsuz toprak ve iklim ko ullar nda yeti ti ine dair çok say da kaynak bulunmaktad r. Nar n bu özellikleri ve mikorizan n 
bitkilerin olumsuz ko ullara olan dayan kl l  üzerine olan etkileri birlikte de erlendirildi inde; di er meyve türleri gibi nar n 
mikorizaya ba ml  olabilece i dü üncesi güçlenmektedir. 

 Meyvelerin mikorizaya ba ml l n n incelendi i son y llarda 
yap lan bir derlemede; bu konuda daha önce incelenen tüm meyveler yer almas na ra men narla ilgili bilgiye rastlanmam t r 
(Kumar  ve ark, 2017). 

 

Bu çal ma ile, 

     -Nar n mikorizaya ba ml l k ( ) durumu, 

     -Mikoriza uygulamas n n nar fidanlar n n kök ve ye il aksam geli imi ile bitkinin beslenme durumu üzerine etkisi, 

     -Yeti tirme ortam n n farkl  P ve Zn düzeylerinde mikorizan n nar fidanlar n n beslenmesi ve geli imi üzerine olan etkisi,  

     -Nar yeti tiricili inde önemli bir sorun olan kök çürüklü ü ile mücadelede mikorizan n bitkinin direncine olan etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmaktad r.  

Proje sonucunda nar n mikorizaya ba ml l n n belirlenmesi ile mikoriza a l  fidan üretimi te vik edilecek ve 
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yayg nla t r lmaya çal lacakt r.  Bu yolla mikoriza a l  nar a açlar  ile tuzluluk, kurakl k ve besin elementi noksanl  gibi 
stres ko ullar ndan bitkinin daha az olumsuz etkilenmesi sa lanabilir. Mikoriza ile yeterince infekte olmu  nar a açlar , k lcal 
kökleri yan nda k lcal köklerin ula amad  alanlardaki mikoriza hiflerinin faaliyetleri sonucu topraktaki su ve besin 
maddelerinden daha iyi yararlan r ve daha az gübre ile üretim yap lmas  sa lanabilir. Ayr ca mikorizan n üretti i organik 
bile ikler (enzimler, hormonlar, fenoller vd.)   kök hastal klar n n kontrolü, hastal k ve zararl lara kar  bitki direncini artt rma 
gibi yararlar da sa lar ve pestisit kullan m nda tasarrufa gidilebilir.  Üretim girdileri içerisinde gübre ve ilaç önemli bir yer 
tutmaktad r. Mikoriza a l  nar a açlar  ile daha dü ük maliyet ile üretim yapma olana  sa lanabilir. Üretimde kimyasal 
girdilerin kullan m n n azalt lmas  tar msal kaynakl  çevre kirlili inin önlenmesine yard mc  olabilir.  Gübre ve ilaç önemli 
oranda yurtd ndan ithal edilmektedir. Ülkemizde petrolden sonra en fazla döviz harcamas  gübre ithalat nda yap lmaktad r. 
Bu durumda ülkemizin döviz ihtiyac n n azalmas na katk da bulunmak mümkün olabilir. 

 

 
Mikorizan n bitkinin beslenmesi, geli imi, verim ve kalite özelliklerine etkisi ile biyotik ve abiyotik stres ko ullar na 
dayan kl l  üzerine etkisi konusunda birçok bitkide çok say da çal ma yap lm t r. Bu konuda nar yeti tiricili inde 
mikoriza uygulamas na yönelik çok az say da kayna a rastlanm t r. 

Aseri ve ark. (2008), Azotobacter chrococcum ve Glomus mosseae a lanm  5 ya ndaki nar a açlar nda meyve verimi 
aç s ndan önemli bir iyile me oldu unu rapor etmi lerdir. Singh ve ark. (2012) yapt klar  bir ara t rmada n vitro ko ullarda 
Narda Glomus mosseae, Acaulospora laevis, Glomus manihotis ve kokteyl AMF a lam lar ve kök kolonizasyonu, hayatta 
kalma, bitki boyu ve kök uzunlu u parametrelerinde en yüksek G. mosseae türü tespit edilmi tir. 

Di er meyve türlerinin mikorizaya ba ml l k durumu ve bitki yeti tiricili inde mikorizan n etkisi birçok çal ma ile 
incelenmi tir. 

Kumari ve ark. (2017), birçok meyve türünün de aras nda yer ald  do adaki bitkilerin  80’den fazlas n n mikorizayla 
kolonize oldu unu belirtmi lerdir. Mikoriza ile yeterince infekte olmu  köklere sahip bitkilerin geli imi, verim ve ürün 
kalitesi, meyve üniformitesinin olumlu etkilendi i, fidelerde ölümün azald , çiçeklenmenin artt  ve daha erken ba lad , 
biyotik ve abiyotik stres ko ullar na kar  bitkinin direncinin artt n  bildirmi lerdir.     

Tawaraya (2003), birçok bitkinin mikorizaya ba ml l k durumunu incelemi  ve tarla bitkilerinde 37 türde ortalama %44, 
yem bitkilerinde 46 türde 56, yabani otlarda 140 türde 70, meyve a açlar nda 26 türde 79, incelenen toplam 250 türde 
ortalama  56 oran nda mikorizaya ba ml  oldu unu bildirmi tir. 

Rahmawati (2015), pitaya fidelerinde 3 farkl  mikoriza ( Glomus Fasciculatum, Glomus Aggregatum, Glomus Mosseae)  ve 4 
farkl  doz ( 0-1-2-3 g/ bitki ) a lam  ve bitki boyu, dal say s , gövde çap  ve kök say s  parametrelerinde en yüksek G. 
Fasciculatum’ un 2 g/bitki uygulamas  olarak belirlenmi tir. 

Viera ve ark.  (2017), 14 farkl  üretim sahas nda kök ve toprak örneklemesi yapm  ve yerli mikoriza a lanm  avokado 
tohum ve fidelerinin kontrole göre kuru maddesinde  44, toplam fosforda ise  42 art  gösterdi ini rapor etmi lerdir. 

Mikorizan n toprakta immobil olan elementlerden P’ un al m n  hifleri sayesinde alarak bitki bünyesine kazand rd  birçok 
çal ma ile belirlenmi tir. Mosse (1981)’ye göre, toprakta dü ük P içeri i durumunda baz  bitkiler P’dan daha iyi 
yararlanmak için mikoriza mantar  ile adaptasyon mekanizmalar  geli tirmi lerdir. Narenciye türleri yüksek fosfor 
uygulamas na ra men özelliklede ilk kök geli imi döneminde iddetli derecede mikorizaya ba ml l k gösterdi ini rapor 
etmi lerdir. Mosse (1981); Li ve ark.,(1991), mikorizan n toprakta bitkiler taraf ndan al m  yava  olan besin elementlerinden 
fosforun al n m n n kontrollü ko ullar alt nda 3-5 kat artt rd n  yap lan denemelerle görüldü ünü belirtmi lerdir. 
Karagiannidis ve Velmis (2000), Spor popülasyonu ve kök kolonizasyonu, elma a açlar ndaki toprak P içeri i ile de negatif 
korelasyon gösterirken; eftali a açlar nda, vezikül say s  ile yaprak P içeri i aras nda pozitif bir korelasyon oldu unu 
belirlemi lerdir. Li ve ark., (1991), mikoriza mantarlar n n gerçekle tirdi i simbiyotik ili ki ile gerek kök içinde gerekse kök 
d nda mantar n geli tirmi  oldu u hifler arac l  ile bitki geli imi için gerekli beslenme ko ullar n n olu mas na katk da 
bulundu unu belirtmi lerdir. Mikoriza hiflerinin çok ince yap s  ile köklerin giremedi i ince porlara girerek su ve besin 
elementlerinden yararlanabildi ini, Mikoriza ile infekte olmam  bitkilerin kök bölgesinin 1 cm uza ndaki fosfordan 
yararlanabildi i halde, mikoriza ile infekte olmu  bitki kökleri hifleri arac l  ile kökten 11 cm uzaktaki fosforu alabildi ini 
rapor etmi lerdir. Antunes ve Cardoso (1991) mikorizal infeksiyonun turunçgillerin kuru madde verimi ile P ve K içeri ini 
önemli ölçüde art rd n  göstermi lerdir. 

Reddy ve ark. (1996) 13 farkl  mikoriza türünün kireçli topraklardaki etkisi bak m ndan en etkin mikoriza türünü belirlemeye 
yönelik yürüttükleri ara t rmada G.macrocarpum, G.mosseae, Acaulospora laevis, G.caledonicum ve Gigaspora margarita 
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türlerinin biyomas, bitki boyu, yaprak say s , yaprak alan  ve bitkideki P ve Zn al m n  önemli derecede art rd  ve bu 
türlerden G.macrocarpum ve G. mosseae türlerinin ise en iyileri oldu unu belirlemi lerdir. 

Her mikoriza türü her bitkide ayn  etkiyi göstermeyebilir, yap lan çal malarda farkl  bitkilerin farkl  mikoriza türleri ile 
infeksiyon oranlar  belirlenmi  ve o bitkide hangi mikorizan n daha aktif oldu u tespit edilmi tir.             Ortakc  ve ark. 
(1998) Çukurova ko ullar nda yürüttü ü çal mada G. mosseae (I), G.mosseae (II), G.clarium, G.caledonicum ve 
G.etinicatium mikoriza türlerini denemi  ve bunlar n içerisinde G.clarium türünün turunç bitkisinde geli imi artt rd n  
belirlemi tir. Üstüner (2001) Çukurova ko ullar nda de i ik yeti tirme ortamlar n n de i ik mikoriza türleri üzerindeki 
etkilerini ara t rm t r. Farkl  mikoriza türlerini farkl  etkiler göstermesine ra men, mikoriza ile inoküle olmu  turunçgil 
bitkilerinin hem üst aksam hem de kök organlar n n daha iyi geli tikleri görülmü tür. Turunçgillerde yap lan bir di er 
denemede, bitki sa l yla fungal infeksiyonun düzeyi aras nda bir ili ki olup, en sa l kl  bitkilerin en yüksek mikoriza 
kolonile mesinde oldu u saptanm t r (Michelini ve ark. 1993). 

Hooker ve Atkinson (1996) mikorizal infeksiyonun etkisiyle meyve a açlar nda kök büyümesi ve dallanmas n n te vik 
edildi ini, kök uzunlu unun artt n  ve köklerin ömürlerinin uzad n  belirtmi lerdir. 

Sharma ve Bhutani (1998), elmada steril edilmi  topraklara mikoriza a lamas  ile bitkinin daha iyi geli me gösterdi ini 
belirtmi lerdir. Ayr ca mikoriza a lamas n n serada elma fidanlar nda yaprak alan , biomass ve klorofil içeri ini artt rd n  
rapor etmi lerdir. Yine elmada Mortin ve ark. (1994), farkl  Glomus türleri ile a lanm  fidanlar n a lanmam  olan fidelere 
göre daha uzun bitki boyu ve daha fazla biomass üretti ini rapor etmi lerdir. Khanizadeh ve ark. (1995), çilekte 
mikoriza+fosfor uygulamas n n sadece fosfor uygulamas na göre toplam kuru a rl k, taze a rl k, yaprak alan  ve yaprak 
say s n n daha fazla oldu unu rapor etmi lerdir. Portakalda üç yaprakl  ve troyer anaçlar nda G.macrocarpum, G.caledonium 
ve Acaulospora a lamas n n bitki boyu, bitki çap  ve biyokütleyi artt rd n  rapor etmi lerdir (Souza ve Souza 2000; 
Vinayak ve Bagyaraj, 1990). Gardiner ve Christensen (1991), Armut fidelerinde mikoriza a lamas n n bitki boyu, gövde 
çap  ve kuru a rl n  önemli derecede artt rd n  rapor etmi lerdir. Bettio ve ark. (2009), Mikoriza a lamas n n eftalide 
vejetatif büyümeyi ve besin elementi al m n  artt rd n  belirlemi lerdir. Linderman ve Davis (2001), farkl  asma anaç ve 
çe itlerine G. mosseae ve Gigaspora Rosea a lam lar ve mikoriza a lamas n n bitki geli imini artt rd n  rapor etmi lerdir. 
Renaldelli ve Mancuso (1996), G. mosseae a lanmas  ile zeytin fidanlar nda maksimum sürgün ve yaprak geli iminin 
gerçekle ti ini belirlemi lerdir. Joolka ve ark. (2004), pikan cevizi fidelerinde mikoriza a lamas n n do rusal ve radyal 
büyüme, yaprak say s , sürgünün kuru a rl , kök/sürgün oran  ve bo um aras  uzunlu unu artt rd n  rapor etmi lerdir. 

Awasthi ve ark. (1999), mikoriza a lamas n n eftalide kök kolonizasyonu ve spor say s  ile meyve verimi aras nda pozitif 
korelasyon oldu unu belirlemi lerdir. Erik a açlar nda mikoriza a lamas n n büyüme ve verimi önemli derecede artt rd  
belirlenmi tir. (Slawomir ve Aleksander 2010) . Satsuma mandarin a açlar nda farkl  türdeki mikoriza a lamas n n meyve 
geli imi ve verimde art  sa lad n  belirlemi lerdir (Shresta ve ark. 1996). Mikoriza a lamas n n elma a açlar nda da 
verimi önemli derecede artt rd  belirlenmi tir(Sharma ve ark. 1998, 2005). Arbusküler Mikoriza ile infekte olan turunçgil 
a açlar n n infekte olmayanlara göre daha iyi büyüdükleri görülmü tür (Menge ve ark. 1982; Levy ve ark. 1983a). Mikorizal 
infeksiyonun turunçgillerde sadece mineral beslenmede yararl  olmakla kalmad , ayr ca bitkinin su al m  ve bu sudan etkin 
ekilde yararlanmas nda da etkili oldu u bildirilmektedir (Levy ve ark. 1983b). 

 

MATERYAL ve METOT:  
Materyal ve Metot 

Deneme Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü Kayaburnu seralar nda yürütülecektir. Ara t rmada Hicaznar 
çe iti kullan lacakt r. . Deneme bölünmü  parseller deneme desenine göre kurulacak, ana parsellere gübreler, alt parsellere de 
mikoriza konusu yerle tirilecek ve deneme 4 tekerrürlü kurulacak ve her parselde 6 bitki bulunacakt r. Mikorizan n çinko 
al m na etkisini belirlemek için kontrol; 1,5 mg/kg Zn ve 3 mg/kg Zn ile fosfor al m na etkisini belirlemek için kontrol; 25 
mg/kg P, 50 mg/kg P uygulanacakt r. Denemede her gübre dozunda mikorizal  ve mikorizas z uygulama yer alacakt r. Fosfor 
kayna  olarak Triple Süper Fosfat, Çinko kayna  olarak ise ZnSO4 uygulanacakt r. Denemede 6 L’lik plastik torbalar 
kullan lacakt r. Denemede yeti tirme ortam  olarak 3:1 torf-pomza kar m  kullan lacakt r. 

 

Mikoriza türü olarak Glomus mosseae, Glomus etunicatum ve Glomus clarium  kullan lacakt r. Mikorizalar Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Rizosfer laboratuvarlar ndan temin edilecektir. 

Glomus mossea: Renk: Beyazdan sar  kahverengiye kadar genis bir yelpazede yer almaktad r. Sekil: genelde küresel, yar  
küresel bazen elipsoit bir sekil almaktad r, Büyüklügü: 10-260 m, ortalama: 182 m kadard r, Orijini: Almanya (Invam 
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2004). 

Glomus etunicatum: Renk: Turuncudan koyu kahverengiye kadar degisik renklerde bulunmaktad r, Sekil: Küresel ve yar  
küresel sekiller almaktad r, Büyüklügü: 60-160 m, ortalama: 129 m kadard r. Orijini: USA (Invam 2004). 

Glomus clarium: Renk: Beyazdan, sar -kahverengine kadar genis bir yelpazede yer al r. Sekil: Küresel-yar  küresel, bazen 
elipsoit ve bazen de dikdörtgenimsi düzensiz sekillerde bulunur. Büyüklügü: 100-260 m, ortalama: 182 m kadard r. 
Orijini: Amerika (Florida) (Invam 2004). 

 

 

Yeti tirme ortam na 1000 spor/bitki olacak ekilde  mikoriza a lamas  yap lacakt r.  

Al nmas  

Bitki kökleri sökülüp topraktan ay rt edildikten sonra, önce bol çe me suyu ile sonra da saf suyla y kanacak ve mikoriza ile 
infeksiyonunu te his etmek için bitki köklerinin canl l n n korunmas  amac yla taze y kanm  bitki kökleri Etanol, Glasial 
Asetik Asit ve Formalinden olu an (250:13:15) kar k çözeltide korumaya al nacakt r (Ortas, 1994). 

nfeksiyonunun Belirlenmesi 

Deneme sonucunda elde edilen bitki köklerinin temizleme ve boyama i lemleri Koske ve Gemma (1989) a göre yap lacakt r. 
Kökler iyice y kand ktan ve içindeki ölü kökler ay kland ktan sonra, kökler saklama kutular nda üzerlerini a acak kadar saf 
alkol ile muamele edilecektir. Alkol hem bitki köklerinin yumu amas n , hem de uzun süre dejenerasyona u ramadan 
saklanmas n  sa layacakt r. Mikoriza tan s  yap lmak istenildi inde, saklama kutular ndan al nan bitki kökleri 1 cm 
uzunlu unda segmentlere ayr lacakve test tüplerine aktar lacakt r. Köklerin yumu at lmas  amac yla tüplere 10'luk KOH 
çözeltisi kökleri a acak miktarda konur ve 65 0C lik etüve 1 saat b rak l r. Köklerin etüvde KOH ‘l  çözelti içinde ha lama 
süresi, köklerin do al yap s na ba l  olarak de i mekle birlikte, normal ko ullarda, ha lama için etüvde 65 0C de 1 saatlik 
sürede yeterlidir. Daha sonra KOH dökülecekve KOH ‘  nötralize etmek için köklere  10'luk HCl ilave edilerek 1 saat 
bekletilecektir. Ard ndan asitle tirilmi  gliserol tripan mavisi çözeltisi kökleri kapsayacak miktarda konulacakve 65 0C 
etüvde 20-25 dakika bekletilecektir. Tüplerdeki tripan mavisi dökülerek laktik asit ilave edilecektir. Daha sonra bitki kökleri 
petri kutusuna bo alt lacakt r (Boyanan bitki kökleri 1 cm uzunlu unda kesilmi  ve lam üzerine her lamele 10 kök gelecek 
ekilde dizilmi tir. 40-100 büyütme ile kökler mikroskop alt nda incelenecektir.( Giovanetti ve Mosse, 1980). 

Pratik olarak  kök infeksiyonu a a daki formülle hesaplanacakt r: 

% infeksiyon = 100*toplam mikorizal  kök / toplam kök say s . 

Yaprak örnekleri Eylül ay nda al nacak olup, sürgünlerin ortas ndaki yaprak 
çifti örnek olarak al nacakt r (Özkan ve ark. 1999). Al nan yaprak örnekleri, gerekli i lemlerden geçirilerek 65 °C’de 
kurutulup,ö ütülecek ve analize haz rlanacakt r (Kaçar, 1972). Söz konusu örneklerin nitrik:perklorik asit kar m  
(4HNO3+1HClO4) ile ya  yak lmas  ile elde edilen süzüklerde kuru madde de toplam K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn ve Cu  ICP-
OES ile N modifiye kjeldahl yöntemine göre (Kaçar ve nal, 2008) ve fosfor vanadomolibdofosforik sar  renk metoduna 
(Kaçar ve Kovanc , 1982) göre belirlenecektir. 

 

Uygulamalar n bitki geli imine etkisini belirlemek amac yla a rtmadan sonra 4. ve 7. ayda bitki boyu ve gövde çap  
ölçülecektir. Ayr ca bitkiler a rt lma tarihinden itibaren 10 ay sonra sökülüp kök ve gövde olarak ayr lacak ve a a daki 
ölçümler yap lacakt r: 

Bitki Boyu (cm) : Kök bo az ndan büyüme ucuna kadar olan uzunluk ölçülecektir. 

 Kök bo az ndan kumpas ile ölçülecektir. 

 (gr) : Topraktan ayr lan kök iyice y kan p, fazla suyu kurutma ka d  ile al narak ya  a rl  
tart lacak ve 65 0C ‘ de sabit a rl a gelene kadar kurutulup kuru a rl k kaydedilecektir. 

  Ya  a rl  tart lan gövde, 65 0C ‘ de sabit a rl a gelene kadar kurutulup kuru a rl k 
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kaydedilecektir. 

Bitkilerin mikorizaya ba ml l klar  Plenchette ve ark., (1983) taraf ndan a a da ifade edilen formül yard m  ile belirlenmektedir.  

Kuru madde baz nda mikorizaya ba ml l k  (Wm-Wn)/Wn 

 Wm  mikorizal  bitkinin kuru madde üretimi 

 Wn   mikorizas z bitkinin kuru madde üretimi 

Mikoriza a lamas  yap ld ktan sonra bitkilerdeki mikorizaya ba ml l k derecesi (Cavalcante ve ark. 2001) 

  
A r  Yüksek >75 
Yüksek 50-75 
Orta 25-50 
Dü ük <25 
Ba ms z Mikorizal A lamaya Yan t yok 

Phytophthora  

Denemede virülensi yüksek bir adet Phytophthora nicotianae izolat  ile Hicaznar çe idine ait nar fidanlar  kullan lacakt r. 
Testte, mikoriza ile a lanm  nar fidanlar , yapay olarak P. nicotianae bula t r lan topra a a rt lacakt r. nokulum bu day 
taneleri üzerinde geli tirilerek haz rlanacakt r. Bu day taneleri 2 gün üst üste 121°C’de otoklav edilecek ve daha sonra 
miselli agar diskleriyle a lanarak inkübasyona b rak lacakt r. Karanl kta 24°C’de 2-3 haftal k inkübasyondan sonra 
inokulum, yakla k  4 oran nda olacak ekilde önceden otoklav edilerek steril edilmi  olan torf+perlit (70:30, v/v) 
kar m na ilave edilip iyice kar t r lacakt r. Hastal kla yapay olarak bula t r lm  bu kar m 3 L’lik saks lara doldurulacak 
ve mikoriza a lanm  nar fidanlar  bu kar m içerisine dikilecektir. Kontrol bitkileri ise ayn  oranda steril bu day tohumlar  
ilave edilen steril torf+perlit kar m  içeren saks lara dikilecektir. Denemede her karakter için 10’ar adet bitki kullan lacakt r. 
Deneme do a ko ullar nda kurulacakt r. Hastal  te vik etmek amac yla saks lar 1 ay boyunca içerisinde su bulunan tepsiler 
içerisinde tutulacakt r. Bitkiler ilk bir ay saf su ile sonraki dönemde ise çe me suyu ile haftada bir kez bolca sulanacakt r. 
De erlendirmeler 0-4 skalas  kullan larak (Çizelge 1) (Anonim 2017) ve bitki a rl klar na göre yap lacakt r. Bitkiler 
dikimden önce ve deneme sonunda (2-3 ay sonra) tart lacak, aradaki farklar kaydedilecek ve bitkilerin  geli imleri 
hesaplanacakt r. Elde edilecek veriler istatistiki analizlere tabi tutularak de erlendirilecektir. 

Çizelge 1. Narda Phytophthora Kök ve Kökbo az  Çürüklü ü Hastal  De erlendirme Skalas  

  

0 Hastal k belirtisi yok 

1 Birkaç kökte belirti var 

2 Köklerin ço unda belirti ve baz  kök kay plar  

3 iddetli belirti, tüm kökler enfekteli, ana kökte korteks kay plar  

4 Kökler ölmü  ya da kay p 

 

 

Ara t rmada elde edilen verilere varyans analizi uygulanacakt r, önemli bulunan farkl l lar LSD testi ile grupland r lacakt r. ( 
Yurtsever, 1984).  
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Yap lacak 
Faaliyetler 

AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Malzeme al m  x x x x                     

Saks lar n 
haz rlanmas  

 x x                      

Çeliklerin al nmas , 
saks lara a rt lmas   

 x x                      

Fidanlar n bak m 
i lemleri 

  x x x x x x x x x              

Fidan ölçümleri      x   x                

Yaprak örneklerinin 
al nmas  ve 
analizleri 

       x x x x              

Fidanlar n 
sökülmesi 

           x             

Ölçümlerin 
yap lmas  

           x x x           

Mikorizal Kök 
infeksiyonunun 
belirlenmesi 

           x x            

nokulum 
haz rlanmas  ve 
inokulumun steril 
torf+perlit 
kar m na ilave 
edilmesi 

          x x x x           

Mikoriza a lanm  
Hicaznar çe idine ait 
fidanlar n bula k 
topra a a rt lmas  
ve geli imlerinin 
takip edilmesi 

              x x x        

Bitkilerin sökülerek 
de erlendirmelerin 
yap lmas  

                 x X      

Sonuçlar n 
de erlendirilmesi ve 
sonuç raporunun 
yaz lmas  

              x x x x X x x x x x 



 

Sayfa 78 / 589 
 

 

 

 

 
 

Murat M EK Denemenin kurulmas , 
yürütülmesi, uygulamalar n 
yap lmas , sonuç raporunun 
haz rlanmas  

0-24 ay 

Alpaslan AH N Çeliklerin al nmas  ve a rt lmas , 
bitki bak m i lemleri 

0-12 ay 

Cevdet Fehmi ÖZKAN Denemenin kurulmas , 
uygulamalar n yap lmas , 
ölçümlerin yap lmas , sonuçlar n 
de erlendirilmesi  

0-24 ay 

Filiz Öktüren ASR  Yaprak örneklerinin al nmas  
analizlerin yap lmas , ölçümlerin 
yap lmas  

8-24 ay 

E. I l DEM RTA  Yaprak örneklerinin al nmas  
analizlerin yap lmas , ölçümlerin 
yap lmas  

8-24 ay 

lker KURBETL  Mikoriza a lanm  Hicaznar 
çe idine ait fidanlar n bula k 
topra a a rt lmas  ve 
geli imlerinin takip edilmesi 

11-24 ay 

Nuri ARI Yaprak örneklerinin al nmas  
analizlerin yap lmas  ölçümlerin 
yap lmas  

8-24 ay 

 

LAMA PLANI (PSUP)  

 Mikoriza le A laman n Nar Fidanlar n n Geli imi, Bitki Besin Elementi Al m  ve Kök Çürüklü üne Etkisinin 
Ara t r lmas  

 

•Nar n mikorizaya ba ml l k ( ) durumu, 

• Mikoriza uygulamas n n nar fidanlar n n kök ve ye il aksam geli imi ile bitkinin beslenme durumu üzerine etkisi 

• Yeti tirme ortam n n farkl  P ve Zn düzeylerinde mikorizan n nar fidanlar n n beslenmesi ve geli imi üzerine olan etkisi 

• Nar yeti tiricili inde önemli bir sorun olan kök çürüklü ü ile mücadelede mikorizan n bitkinin direncine olan etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmaktad r. 
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1 Nar n mikorizaya ba ml l k ( ) durumunun 
belirlenmesi 

 

Nar n mikorizaya yüksek oranda ba ml  oldu unun 
belirlenmesi halinde, mikoriza a l  fidan üretiminin 
yayg nla t r lmas na yönelik çal malar yap lacakt r. Fidan 
üreticilerine, çiftçilere ve teknik personele e itim 
toplant lar  ile bilgi verilecektir. Sonuçlar bilimsel makale 
olarak yay nlanacak ve ilgili kongrelerde sunulacakt r. 

2 Mikoriza uygulamas n n nar fidanlar n n kök 
ve ye il aksam geli imi ile bitkinin beslenme 
durumu üzerine etkisi belirlenecektir 

Fidan üreticilerine, çiftçilere ve teknik personele e itim 
toplant lar  ile bilgi verilecektir. Sonuçlar bilimsel makale 

olarak yay nlanacak ve ilgili kongrelerde sunulacakt r. 

 

3 Yeti tirme ortam n n farkl  P ve Zn 
düzeylerinde mikorizan n nar fidanlar n n 
beslenmesi ve geli imi üzerine olan etkisi 
belirlenecektir 

4 Nar yeti tiricili inde önemli bir sorun olan kök 
çürüklü ü ile mücadelede mikorizan n bitkinin 
direncine olan etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmaktad r. 

 

 

 

  

  

  

06.1- Mamul Mal Al mlar  8000 2.000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 13000 4000 

06.3- Gayri Maddi Hak Al mlar    

06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas    

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  1000 1000 

06.6- Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri    

06.7- Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri   

06.8- Stok Al mlar     
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06.9- Di er Sermaye Giderleri    

Toplam 22.000 7.000 

Genel Toplam 

 

29000 

 

 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yat r m Tutar n n Da l m    

  

G DER N EKONOM K SINIFLANDIRMASI 2019 

(1.Y l) 

2020 

(2.Y l) 

6 SERMAYE G DERLER    

6 1 Mamul Mal Al mlar    

6 1 2 Büro ve i yeri Makine Techizat Al mlar    

6 1 2 4 Laboratuar Cihaz  Al mlar    

6 1 2 5 yeri Makine ve Teçhizat Al mlar    

6 1 2 90 Di er makine teçhizat al mlar     

6 1 3 5 Zirai Gereç Al mlar   5.000   1000 

6 1 3 90 Di er Avadanl k Al mlar  (zirai gübre, ilaç) 3.000 1000 

6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri   

6 2 6 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar     

6 2 6 1 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar  1.000  

6 2 7 1 Kimyevi Madde le Kauçuk ve Plastik Ürün Al m   12.000 4000 

6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri   

6 5 2 Malzeme Giderleri   

6 5 2 4 Özel Tesisat Giderleri    

6 5 4 Enerji Giderleri    

6 5 4 2 Akaryak t ve Ya  Al mlar    

6 5 4 3 Elektrik Al mlar  1000 1000 

6 9 Di er Sermaye Giderleri   

6 9 2 Yolluk Giderleri   

6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar    
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6 9 2 2 Seyyar Görev Tazminatlar    

TOPLAM 22000 7000 

GENEL TOPLAM 29000 
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Dü ük eker çerikli Turunç Marmelat  Üretiminde Steviol Glikoziti Rebaudioside A Kullan m Olanaklar n n Ara t r lmas  

 

Meyve ve sebzeler içerdikleri vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktad r. 
Ancak içerdikleri yüksek orandaki su nedeniyle k sa sürede bozulabilen g dalard r. Bu nedenle meyve sebzeler çe itli 
yöntemlerle farkl  ürünlere i lenerek daha dayan kl  hale getirilebilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de meyve ve sebzelerin 
eker ilavesiyle dayand r lmas  yani reçele ve benzeri ürünlere (marmelat ve jele) i lenmesidir. Yüksek eker içerikleri 

nedeni ile oldukça yüksek enerji veren g dalar olarak bilinen marmelatlar ülkemizde ve dünyada çok uzun y llardan beri 
de i ik formülasyonlarda haz rlanmakta ve yayg n bir ekilde tüketilmektedir. Ancak, günümüzde obezite, hipertansiyon, 
diyabet gibi ortaya ç kan sa l k problemleri nedeniyle, tüketiciler bu tip g dalardan kaç nmaktad r. Dolay s yla g da 
endüstrisindeki firmalar ürün formülasyonlar nda yer alan eker oran n  azaltarak daha dü ük enerji içeren do al katk l  
ürünler üretme yoluna gitmektedirler. Son y llarda Stevia rebaudiana bitkisinden elde edilen tatland r c lar kalorisiz ve do al 
olu lar  nedeniyle dü ük kalorili reçel marmelat gibi bir çok ürün formülasyonunda eker yerine k smen ya da tamamen 
kullan labilmektedir. Bu projede özellikle Akdeniz Bölgesinde üretilen geleneksel turunç marmelat n n dü ük eker içerikli 
olarak üretilmesinde steviol glikoziti Rebaudioside A’ n n kullan labilirli ini ortaya koymak ve bu tatland rc n n ürün kalitesi 
ve raf stabilitesine etkisini ara t rmakt r. Bu kapsamda dü ük eker içerikli farkl  marmelat reçeteleri olu turulacak ve bu 
ürünlerde duyusal ve kalite analizleri gerçekle tirilecektir. Ayn  zamanda duyusal analizler sonucu seçilen 3 üründe raf 
stabilitesi boyunca kalite ve mikrobiyolojik analizler gerçekle tirilecektir.  Proje sonucunda hem sektöre hem de tüketicilere 
eker içeri i dü ük, do al içerikli alternatif bir ürün sunulmas  planlanmaktad r.  

Anahtar Kelimeler: Marmelat,turunç (Citrus aurantium), stevia, dü ük eker içeri i, kalite, raf stabilitesi 

The Investigation of Possibilities for Using Steviol Glikozid Rebaudioside A in the Production of Bitter Orange 
Marmalade With Low Sugar Content 

Fruits and vegetables are important in human nutrition due to the vitamins and minerals they contain. However, they are 
short-term deteriorated foods due to high water content (80-95%). Therefore, fruits and vegetables are being stable by 
processing to the different products with various methods. One of these methods is realizing stability by adding sugar to the 
fruits and vegetables, in other words processing sugar to the jams and related products (marmalade and gel). The marmalades 
which are known as giving high energy products with higher sugar contents, are prepared at different formulations for many 
years in our country and in the world and it is consumed commonly. However, nowadays, the consumers are avoided from 
these foods due to the health problems like obesity, hypertension, diabete. So, the firms in the food industry are producing 
natural added products with containing lower energy by decreasing the sugar content partaking in the product formulations. 
In recent years, the sweeteners obtained from Stevia rebaudiana plant are used partially or wholly instead of sugar in the 
many product formulations like jam and marmalade with low calorie because of it is calorie free and natural.  In this project, 
it will be revealed the utilization of the steviol glikozid Rebaudioside A in the production of traditionally bitter orange 
marmalade with low sugar content especially in the Mediterranean region and it will be researched that the effects of this 
sweetener to the product quality and shelf life. Within this scope, different marmalade recipes with low sugar content will be 
generated and sensory and quality analyses will be realized in these products. Also, quality and microbiological analyses will 
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be realized during shelf life in 3 products which will be chosen after analyses. At the end of the project, it is planned to 
present an alternative naturally product with low sugar content to the sector and consumers.  

Keywords: Marmalade, bitter orange (Citrus aurantium), stevia, low sugar content, quality, shelf life 

 

  

Günümüzde gerek i manl k, hipertansiyon, obezite, diyabet gibi rahats zl klar n artmas  gerekse tüketicilerin do al içerikli 
g da ürünlerine olan talebi nedeniyle g da endüstrisindeki firmalar ürün formülasyonlar nda yer alan eker oran n  azaltarak 
daha dü ük enerji içeren do al katk l  ürünler üretme yoluna gitmektedirler. Tatland r c lar, g da sektöründe geni  bir tüketici 
kitlesine hitap etmektedir. Dü ük kalorili veya dü ük eker içerikli ürünlerin üretiminde pek çok yapay ve do al tatland r c  
kullan lmaktad r. Ancak baz  yapay tatland r c lar n insan sa l  ile ilgili riskler bar nd rmalar , dahil olduklar  üründe 
istenmeyen tat olu umuna yol açmalar  gibi sebeplerle, sektör tüketiciye daha sa l kl , besleyici özelli i olan do al 
tatland r c lar sunmaya çal maktad r. Güney Amerika orijinli Stevia rebaudiana bitkisinden elde edilen steviozit ve 
rebaudoside A y llard r Japonya, Çin, Kore ve Brezilya ba ta olmak üzere birçok ülkede reçel, marmelat gibi farkl  g dalarda 
do al tatland r c  olarak kullan lmaktad r. Ülkemizde 30/06/2013 tarihinde resmi gazetede yay nlanan Türk G da Kodeksi 
G da Katk  Maddeleri Yönetmeli i’nde E 960 koduyla steviol glikozitler (steviol e de erleri) olarak g dalarda kullan m na 
izin verilmi tir. Bu bitkinin fonksiyonel özelliklerinin anla lmas yla birlikte son y llarda ülkemizde de yeti tiricili i ve 
adaptasyonu ile ilgili çal malar ivme kazanm t r.  

Yüksek eker içerikleri nedeni ile oldukça yüksek enerji veren g dalar olarak bilinen marmelatlar ülkemizde ve dünyada çok 
uzun y llardan beri de i ik formülasyonlarda haz rlanmakta ve yayg n bir ekilde tüketilmektedir. Ancak, günümüzde 
de i en ya am ko ullar na ba l  olarak ortaya ç kan sa l k problemleri nedeniyle, tüketiciler bu tip g dalardan kaç nmaktad r. 
Ülkemizde hammaddenin bulunabilirli i ve kültürel de erler gibi nedenlerle bir çok yöresel reçel ve marmelat çe idi 
bulunmaktad r.  Bunlar n aras nda geleneksel turunç marmelat , özellikle hammaddenin yo un olarak yeti ti i Akdeniz 
Bölgesinde üretilmekte, tüketiciler taraf ndan be eni ile tüketilmekte ve bölge ekonomisine önemli bir katk  sa lamaktad r. 
Yap lan literatür çal mas nda dü ük eker içerikli turunç marmelat  ile ilgili bir çal maya rastlanmam t r.  

Bu projenin amac  dü ük eker içerikli turunç marmelat  üretiminde do al tatland r c  olarak steviol glikozit Rebaudioside 
A’n n kullan labilirli ini ortaya koymak ve bu tatland rc n n ürün kalitesi ve raf stabilitesine etkisini ara t rmakt r. Bu 
kapsamda dü ük eker içerikli farkl  marmelat reçeteleri olu turulacak ve bu ürünlerde duyusal ve kalite analizleri 
gerçekle tirilecektir. Ayn  zamanda duyusal analizler sonucu seçilen 3 üründe raf stabilitesi çal malar  gerçekle tirilecektir.   

 
-Stevia tatland r c s n n dü ük eker içerikli turunç marmelat  üretiminde kullan labilirli inin, kalite ve raf stabilitesine 
etkisinin ortaya konmas yla hem sanayicilere hem de tüketicilere eker içeri i dü ük, do al içerikli alternatif bir ürün 
sunulmas  bu projede elde edilmek istenen en önemli ç kt lardand r. Böylece bölgemizde geleneksel bir ürün olan turunç 
marmelat na fonksiyonel bir özellik kazand rarak yeni bir ürün ve üretim metodlar  ortaya konacakt r.  

-Ayr ca proje a amas nda edinilen bilgi birikimi ve tecrübeler, pilot tesisisimizin ürün protföyüne (geleneksel reçeller, meyve 
sular  vb.) yans t larak, dü ük eker içerikli alternatif ürünlerin üretiminde de kullan labilecektir.   

-Üretilecek ürünlerle ilgili yap lacak kalite analizleri sonucunda elde edilecek bilimsel veriler literatüre ve bilim dünyas na 
katk  sa layacakt r. 

-Ülkemizde stevia bitkisinin tan t m na ve üretiminin artt r lmas na, dolay s  ile sosyoekonomik kalk nmaya katk da 
bulunulmas  bu projenin uzun vadeli hedeflerindendir.  

 

  
Meyve ve sebzeler içerdikleri vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktad r. 
Ancak içerdikleri yüksek orandaki su ( 80-95) nedeniyle k sa sürede bozulabilen g dalard r. Bu nedenle meyve sebzeler 
çe itli yöntemlerle farkl  ürünlere i lenerek daha dayan kl  hale getirilebilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de meyve ve 
sebzelerin eker ilavesiyle dayand r lmas  yani reçele ve benzeri ürünlere (marmelat ve jele) i lenmesidir. (Cemero lu vd., 
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2003; Acar ve Gökmen, 2004).  

Reçel; bütün, yar m veya daha küçük parçalar halindeki meyveye eker ilavesi ile haz rlanan, k vaml  bir üründür. Reçel 
üretiminde sadece meyve de il bazen uygun bir sebze, bir çiçek (örne in gül) veya kabuk (örne in portakal veya turunç 
kabu u) gibi çe itli bitkisel dokular kullan lmaktad r. Bu kadar farkl  hammadde kullan lmas  ve üretimde çok çe itli 
yöntemler uygulanmas , bu ürünlerde büyük bir çe it zenginli i olu turmaktad r. Marmelat ise meyve ezmesine ( pulp), eker 
ilavesi ile haz rlanan k vaml  bir ürün olup, meyve parçac klar  içermemektedir. Marmelat ve reçel aras ndaki fark meyve 
parçac klar n n irili ine dayanmaktad r ( Cemero lu vd., 2003).  

Türk G da Kodeksi (TGK) Reçel, Jöle, Marmelat Ve Tatland r lm  Kestane Püresi Tebli i’nde (Teblig No: 2006/55) 
marmelatlar;  marmelat ve geleneksel marmelat olmak üzere iki farkl  s n fland rmaya tabi tutulmu tur (Anonim, 2017). 
Buna göre; 

Marmelat: Turunçgil meyvesinden elde edilen pulp, püre, meyve suyu, sulu ekstraktlar  ve kabuklar n n tek ba na veya 
kar t r larak, su ve ekerlerle uygun jel k vam na getirilmi  kar m n , 

Geleneksel marmelat: Meyve pulpu, püre, meyve suyu ve sulu ekstraktlar n n veya bitkilerin kök, yaprak, çiçek gibi 
yenilebilen k s mlar n n gerekti inde ekerler ve su ilave edilerek sürülme k vam na getirilmi  kar m d r. 

Söz konusu tebli de yer alan hükümlere göre 1000 g marmelat üretiminde kullan lan turunçgil meyvesi miktar , meyve eti en 
az 75 g olmak üzere 200 g’dan az olamaz. 1000 g geleneksel marmelat üretiminde kullan lan meyve pulpu, püre, meyve suyu 
ve sulu ekstraktlar  miktar  en az 450 g olmal d r. Meyvenin sulu ekstraktlar n n kullan ld  geleneksel marmelatlarda meyve 
sulu ekstrakt miktar  hesaplan rken, sulu ekstrakt haz rlamada kullan lan suyun a rl  hesaplamaya dahil edilmez. 
Geleneksel marmelatta refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde içeri i  55’den az olamaz. eker yerine 
tamamen veya k smen tatland r c  kullan lanlar n d nda, reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, marmelat, jöle-marmelat ve 
tatland r lm  kestane püresinde refraktometre ile hesaplanan çözünebilir kuru madde miktar   60’dan a a  olamaz. Ayr ca 
geleneksel ve ekstra geleneksel reçellerde refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde miktar n n 68’den az 
olamayaca , pH aral n n ise 2,8 – 3,5 aras nda olmas  gerekti i hükme ba lanm t r.  

Reçel ve marmelatlar en az  60-65 çözünür kat  madde içermesi ve bunun ço unun eker olmas  nedeniyle önemli bir enerji 
kayna d r. Ortalama  70 eker içeren 100 g reçel, 368 Kcal vermektedir. Bu nedenle fazla enerjiye ihtiyac  olan a r i te 
çal anlar ile çocuklar için ideal bir g da maddesi olup özellikle k  aylar nda kahvalt  sofralar nda bulunmas  önem ta r. 
Yap ld  meyveye göre farkl  miktar ve çe itte mineral madde içermeleri, bu ürünlerin besleyici de erlerini daha da 
artt rmaktad r ( Üstün ve Tosun, 1998). Ancak günümüzde i manl k, hipertansiyon, obezite, diyabet gibi rahats zl klar n 
artmas , tüketicilerin bu tip g dalardan kaç nmas na sebep olmaktad r. G da endüstrisindeki firmalar da buna ba l  olarak 
üretilen ürün formülasyonlar nda yer alan eker oran n  azaltarak daha dü ük enerji içeren ürünler üretme yoluna 
gitmektedirler. Bunun yan  s ra son y llarda tüketicilerin do al içerikli ürünlere ilgisi de art  göstermektedir (Gürel, 2016). 
Dü ük kalorili g da ve içeceklerin yüksek kalorili olanlar yla lezzet, renk ve tekstür vb. aç s ndan benzer özellikleri 
göstermesi önemlidir.  Bundan dolay  dü ük kalorili g da formülasyonlar nda yöntem olu turulurken, tüketici kabulünde 
önemli rol oynad  bilinen, g dan n lezzet, doku, renk, genel görünüm, haz rlama kolayl , depolama stabilitesi göz önünde 
bulundurulmal d r. (Dwivedi, 1986). 

Türk G da Kodeksi (TGK) Reçel, Jöle, Marmelat Ve Tatland r lm  Kestane Püresi Tebli i (Teblig No: 2006/55) kapsam nda 
ürünlerin çözünebilir kuru madde miktar  en az  25 oran nda azalt ld nda, ürün "dü ük ekerli ………" olarak 
adland r lmaktad r (Anonim,2017). TGK katk  maddeleri yönetmeli ine göre ise “enerjisi azalt lm  g da” orijinal g daya 
veya benzeri ürüne göre enerji de eri en az  30 azalt lm  g day  tan mlamaktad r. Kalori de eri azalt lm  reçel ve 
marmelat üretilirken reçete de bulunan sakkaroz miktar  dü ürülüp yerine baz  do al veya yapay tatland r c lar veya 
tatland r c  kombinasyonlar  eklenerek ya da sakkaroz yerine sadece tatland r c lar eklenerek yeni reçeteler 
olu turulmaktad r.  Bu tip üretimlerde sakkarozun sa lad  yap  ve k vam  olu turmak için dü ük metoksilli pektinler ve 
poliollerden yararlan lmaktad r. Türk G da Kodeksi G da Katk  Maddeleri Yönetmeli i’nde sadece enerjisi azalt lm  veya 
eker ilavesiz reçel, jöle ve marmelatlarda kullan lmas  izin verilen tatland r c lar ve miktarlar  belirtilmi tir. Polioller, 

asesülfam K, aspartam, sükraloz, neohesperidin DC, steviol glikozitler, neotam, aspartam-asesülfam tuzu, poliglisitol urup 
ve advantam gibi tatland r c lar n kullan m na izin verilmi tir (Anonim 2013).  Literatürde dü ük kalorili ürünlerin 
üretiminde aspartam, asesülfam K gibi yapay tatland r c lar n kullan ld  çal malar mevcuttur.  

Abdullah and Cheng (2001) yapt klar  çal mada ananas, papaya ve karambola tropik meyvelerini kullanarak dü ük kalorili 
kar k reçel üretimini amaçlam lard r. Meyve kar m  kaynay ncaya kadar s t ld ktan sonra püreye dü ük metoksili 
pektin(LMP) eklenmi  ve bütün pektin çözününceye kadar 10 dakika kaynamaya b rak lm t r. Kaynayan kar ma 
asesülfam-K, sorbitol ve kalsiyum klorür eklenmi  brix 36º’ya gelinceye kadar kar m kaynat lm t r. Son olarak sitrik asit 
ve sodyum benzoat eklenerek 1 dakika kar t r lm  ve steril kavanozlara s cak olarak doldurulmu tur. Daha sonra renk, 
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aroma, viskozite, tatl l k, yay lma kabiliyeti, ek ili i ve genel kabul edilebilirli i duyusal olarak puanlama testi ile 
de erlendirilmi tir. Sonuç olarak en fazla tercih edilen örne in 106 kkal/100g ile normal reçelin (291 kkal/100g) 1/3’ü kadar 
kalori içerdi i gözlenmi tir. Ara t rmac lar ananas, papaya ve karambola içeren dü ük kalorili kar k meyve reçelini ba ar l  
olarak de erlendirmi lerdir.  

Hyvönen and Törma (1983) yapt klar  çal mada çilek reçelini sakkaroz, fruktoz, yüksek fruktoz urubu (HFS) , ksilitol, 
sorbitol, laktoz, sakkarin, siklamat ve bu tatland r c lar n çe itli oranlardaki kar mlar yla tatland rarak kalori dü ü ü 
sa lamay  amaçlam lard r. Sonuç olarak 30 yada 40 sakkarozun yan nda ksilitol, ksilitol-sorbitol, ksilitol-fruktoz ve  
ksilitol HFS kullan larak, elde edilen reçellerin uygun bir tat, renk ve doku özelli ine sahip oldu u, bu formülasyonlar 
kullan larak kalorisi dü ürülmü  çilek reçeli üretilebilece i öne sürülmü tür. 

Baz  katk  maddeleri eklenerek haz rlanan dü ük kalorili greyfurt kabu u reçelinin kalite özelliklerinin incelendi i bir 
çal mada eker oran n  dü ürüp doku ve lezzeti olu turmak için sorbitol, ksilitol, polidekstroz, izomalt aspartam ve 
asesülfam-K gibi katk  maddeleri de i ik oranlarda eklenmi tir. Doku ve lezzet aç s ndan s ralama testine sokulan 
örneklerden 6 farkl  formülasyon seçilmi tir. Bu seçilen örneklere lezzet geli tirmek için aspartam ve asesülfam K 
tatland r c lar  eklenerek olu turulan 12 farkl  örnek için tekrar duyusal analiz yap lm  ve 12 farkl  örne in içinden 10 örnek 
için lezzet ve tüm izlenebilirlik aç s ndan bir fark bulunamam t r. Çal mada poliol kullan larak formülasyonlar  
olu turulmu  örneklerin hemen hepsinde  25’lik bir kalori dü ü ü sa lanm t r ( ahin 2006).  

Dü ük kalorili balkaba  tatl s  üretiminde eker içeri i dü ürülerek,  aspartam ve asesülfam-K gibi tatland r c lar n farkl  
oranlarda kullan ld  çal mada kalorisi 0-25-35-45-55 oranlar nda azalt lm  5 farkl  reçete olu turulmu tur. Tatl  
örneklerine uyuglanan duyusal analiz sonucunda örnekler aras nda tat, koku ve tekstür aç s ndan istatistiksel olarak bir fark 
tespit edilmemi , ancak tat aç s ndan en be enilen örne in kalorisi  25 oran nda azalt lm  örnek oldu u belirlenmi tir. 
Ayr ca tüm örneklerde eker miktar n n azalt lmas na ba l  olarak kontrol örne ine HMF miktar n n göre azald , ayr ca 
toplam fenolik, karotenoid ve antioksidan aktivitenin ise artt  tespit edilmi tir (Tamer vd., 2010).  

yi bir tatland r c  en az ekerin sa lad  tatl l k kadar tatl l k sa lamal , renksiz ve kokusuz olmal d r. Suda çözünebilmeli, 
ürünün asidik, bazik ko ullar na ve s l i leme kar  dayan kl  olmal , raf ömrü boyunca stabilitesini korumas  gereklidir. 
Bunun yan nda tatland r c lar toksik olmamal  ürün içerisindeki bile enlerle reaksiyona girmemeli ve vücutta birikime 
u ramadan metabolize olmal  ve at lmal d r. G da ürünlerinde kullan labilmesi için insan sa l  aç s ndan tehlikeli olmad  
bilimsel olarak kan tlanm  olmal d r. Ayr ca maliyetinin dü ük olmas  ve ürüne ekstra maliyet olu turmamas , depolama ve 
nakliyede sorunlar olu turmamas  gerekir (Nabors, 2001). 

Yapay tatland r c lardan Asesülfam-K, aspartam, neotam, sakkarin ve sukraloz FDA’n n (Food and Drug Administration) 
güvenli olarak kabul etti i yapay tatland r c lard r.  Fakat yapay tatland r c lar n birço unun a zda ac ms  ve metalimsi bir 
tat b rakt  bilinmektedir. Bunun yan nda fenil-ketonüri metabolik hastal  olan ki ilerin aspartam al m ndan kaç nmalar  
gerekti i ve yüksek miktarlarda sakkarin kullan m n da mesane kanser riskini art rabilece i bildirilmi tir. Ayr ca g da 
ürünlerinde bulunan baz  suni tatland r c larla ilgili toksikolojik çal malar henüz yeterli de ildir  ( nanç ve Ç nar, 2009). Bu 
nedenle g da endüstrisinin yönelimleri do al içerikli tatland r c lar n yer ald  ürün geli tirme çal malar na yönelik 
olmu tur. Do al tatland r c lar genellikle bitkilerden ayr t r lan kimyasal maddelerdir. Önemli baz  do al tatland r c lar n 
a rl kça ayn  miktardaki sakkaroza oranla tatl l klar  Brazzein 2000, curculin 550, eritrol 0.7, Glisirizin 50, gliserol 0.6, 
hidrojene ni asta hidrolizatlar  0.4-0.9, izomalt 0.45-0.65, laktitol 0.4, mabinlin 100, maltitol 0.9, mannitol 0.5, monellin 300, 
pentadin 500, sorbitol 0.6, steviol glikozitleri 250-300, tagatose 0.92, tamatin 2000-3000, ksilitol 1, sellügin 35 katt r 
(Erküçük, 2009).  

Do al tatland rc lardan steviol glikozitleri, Eupatorieae s n f n n Asteraceae (Compositae) familyas na dahil olan Stevia 
rebaudiana bitkisinden elde edilmektedir. Bu bitki nemli ortamlar  seven, 60-90 cm boyunda, ortalama 25 °C’de yeti ebilen 
bir türdür.  S. Rebaudiana’n n anavatan  Güney Amerika olup, Paraguay, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Uruguay, 
Guatemala, Peru, Japonya, Güney Kore, Kaliforniya ve ngiltere’de yeti tirilmektedir. Kuzey Amerika’da tespit edilebilen 
80’den fazla çe idi, Güney Amerika’da ise 200’den fazla yerli türü oldu u tahmin edilmektedir ( nanç ve Ç nar, 2009). Son 
y llarda ülkemizde de bu bitkinin yeti tiricili i ve adaptasyonu üzerine baz  çal malar yap lm  ve bu alanda önemli 
ilerlemeler kaydedilmi tir. Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü bünyesinde de bu bitkinin  adaptasyonu, kültüre 
al nmas  ve çe it geli tirme üzerine çal malar yap lmaktad r.  

Kurutulmu  stevia yapraklar ndan elde edilen ekstraktlar flavonoid, alkoloid, suda çözünen klorofil ve ksantofil, 
hidroksisinnamik asit (kafeik, klorojenik, vs), nötral suda çözünen oligasakkarit, serbest eker, aminoasit, lipit, esansiyel 
ya lar ve iz elementleri (alüminyum, demir, çinko vs.) içermektedir ( nanç ve Ç nar, 2009). Stevia yapra n n besin içeri i 
Çizelge 1. de verilmi tir (Nunes vd., 2007).  
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Çizelge 1. Stevia bitkisinin besin içeri i (kuru madde esas na göre; 100 g’da) (Nunes vd., 2007). 

 Miktar  

Nem (g) 7 

Enerji (kcal) 270 

Protein (g) 9.8 

Ya  (g) 2.5 

Karbonhidrat (g) 52 

Kül (g) 10.5 

Ham lif  18.5 

Kalsiyum (mg) 464.4 

Fosfor (mg) 11.4 

Demir (mg) 55.3 

Sodyum (mg) 190 

Potasyum (mg) 1800 

Okzalik asit(mg) 229.5 

Taminler (mg) 0.01 

 

Stevia bitkisinden elde edilen ekstraktlar yüksek oranda diterpen steviol glikozitlerini içermektedir. Bu bile enler; steviol, 
steviolbioside, stevioside, rebaudioside A, B, C, D, E, F, rubusoside, dulcoside A olarak tan mlanm t r ( ekil 1.) Ba l ca 
tatl l k özelli ine sahip steviol glikozitleri stevioside ve rebaudioside A’d r ( ekil 2.) (Wallin, 2007).  Stevioside’in tatl l k 
oran , sakkarozdan 110–270 kez, rebaudioside A’n n ise, 150–320 kez daha fazlad r. Rebaudioside C, sakkarozdan 40–60 
kez, dulcoside A ise 30 kez daha tatl d r. Di er steviol glikozitler dü ük oranda tatl l k özelli ine sahiptir. Yap lan bir 
çal mada stevia yapraklar nda kurumadde esas na göre stevioside, rebaudioside A, rebaudioside C ve dulcoside A 
miktarlar n n s ras yla 9.1, 3.8, 0.6 ve  0.3 oldu u belirlenmi tir (Abelyan vd., 2006). Steviol glikozit preparatlar n n 
beyaz-aç k sar  renkte, toz yap da, suda çözünebilir özellikte, kokusuz veya kendine has kokuda oldu u bildirilmi tir 
Steviozitin ac  tad ndan dolay  Rebaudioside A özellikle içecek sektöründe daha fazla tercih edilmektedir (Wallin, 2007).  
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ekil. 1. Steviol glikozidler (Mondaca vd., 2012) 

 

ekil 2. Steviozid ve  Rebaudioside A’n n yap s  (Carakostas vd., 2008) 

 

Steviol glikozitlerin sakkaroza göre 250-300 kat daha fazla tatl  olmas , s  ve pH stabilitesinin yüksek olmas , pi irme ve 
f r n stabilitesinin olmas , alkol içerisinde çözünmesi, a zda metalimsi tat b rakmamas  gibi avantajlar  vard r. Bu tatland r c  
günümüzde s cak-so uk içeceklerde, reçel, marmelat, komposto, muhallebi vb gibi kaynat larak pi irilen yiyeceklerde, pasta, 
kek, kurabiye gibi f r nda yüksek s da pi irilen tüm unlu g dalar n içerisinde, deniz ürünlerinde, ekerleme sanayinde, baz  
sebzelerde, çay ekeri yerine ve su i, soya sosu, yo urt gibi birçok g da üretiminde kullan lmaktad r. Avrupa G da Güvenli i 
Otoritesi (EFSA)’n n tatland r c lar konusunda çal an bilimsel paneli, Nisan 2010’da steviol glikozitlerin güvenilirli ini 
de erlendirmi  ve kabul edilebilir günlük al m de erini hem yeti kinler hem çocuklar için 4 mg/kg olarak belirlemi tir. 
Avrupa Birli i, 11 Kas m 2011’de stevian n g dalarda ve içeceklerde kullan m na izin veren yönetmeli i onaylam t r. 
Avrupa Birli i, konserveler, ekerlemeler, alkolsüz içecekler, ev tipi kullan m gibi toplamda 31 kategoride steviol 
glikozitlerin kullan m n  onaylam t r. Tah l ve f r n ürünleri buna dahil de ildir. Tüm ürün gruplar n n maksimum kulan m 
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miktar  steviol e de erli i olarak ifade edilmi tir (Anonim 2011). Ülkemizde 30/06/2013 tarihinde resmi gazetede 
yay nlanan Türk G da Kodeksi G da Katk  Maddeleri Yönetmeli i’nde E 960 koduyla steviol glikozitler (steviol e de erleri) 
olarak g dalarda kullan m na izin verilmi tir. Enerjisi azalt lm  reçel, jöle ve marmelat için steviol glikozitlerin maksimum 
kullan m oran  200 mg/l veya 200mg/kg steviol e de erleri olarak belirlenmi tir (Anonim, 2013). Steviol e de erlikleri 
stevian n içerisindeki tatland r c  k s mlara göre farkl l k göstermektedir. Steviol e de erliklerinin 1 mg’ , stevian n en yo un 
tatland r c  k s mlar ndan stevioside ve rebaudioside A için s ras yla 2,53 mg ve 3,04 mg’a e ittir (Kola, 2013). 

Stevia bitkisinden steviol glikozitlerin elde edilmesinde, stevia yapraklar  s cak su veya alkol ile ekstrakte edilmektedir. Baz  
durumlarda esansiyel ya , lipid ve di er polar olmayan bile enlerin uzakla t r lmas  için kloroform veya hekzan gibi polar 
olmayan çözücüler ile ayr t rma i lemi uygulanmaktad r. Elde edilen ekstrakt tuz veya alkali çözeltiler ile çöktürülerek 
ar t l p, konsantre edilmektedir. Ard ndan konsantrat, glikozitlerin kristalizasyonu için metanol içinde tekrar 
çözündürülmektedir. Bu yöntemlerin yan  s ra, glikozitlerin elde edilmesinde karbondioksit ile yap lan süper kritik ak kan 
ekstraksiyonu da kullan lmaktad r (Wall n, 2007).  

Steviol glikozitlerinin insan sa l  üzerine etkilerinin ara t r ld  çal malarda steviozit ve rebaudioside A’ n n  
karaci erden safra salg lanmas n  uyard  , iltihap önleyici ve idrar söktürücü oldu u (Toyoda vd., 1997) mide ve ba rsak 
sisteminde ülser olu umunu engelledi i bildirilmi tir (Wingard vd., 1980; Guens vd., 2003; Kochikyan vd., 2006). Ayr ca, 
Tip 2 diyabet hastalar nda yüksek glisemik de eri olu umunu engelleme (Gregersen ve ark., 2004), yüksek tansiyonu önleme 
(Hsieh vd., 2003; Feri vd., 2006), tümör olu umunu bask lama, ishal önleyici ve ba kl k sistemini güçlendirici etkilerinin 
oldu u (Shar ve ark., 2008; Chatsudthipong ve ark., 2009), kimyasal kanserojenlere kar  engelleyici ajan olarak rol oynad  
saptanm t r (Takasaki ve ark., 2009). Baz  çal malar Steviol glikozitlerin kristalize edilmi  eker ve suni tatland r c lar n 
aksine, hazmedildi i esnada insülin salg lanmas na gerek duymad  böylece diyabet tedavisinde kullan labilece ini 
göstermi tir (Lemus-Mondaca vd., 2012). 

 Literatürde steviol glikozitleri kullanarak dü ük kalorili g da ürünleri üzerine yap lan çal malar mevcuttur.  

Steviol glikoziti olan  98 safl kta rebaudioside A’ n n dü ük kalorili bö ürtlen reçeli üretiminde kullan ld  çal mada,  
0.5-1 pektin, % 15-50 eker,  0.02-0.06 rebaudioside A oranlar  aral nda 20 farkl  formülasyon denemesi yap lm t r. 
Duyusal analizle, örneklerin k vam, görünüm, koku, lezzet ve genel kabul edilebilirlik de erleri incelenmi , renk özellikleri 
ve HMF miktarlar  belirlenmi , ayr ca reolojileri incelenmi , veriler modellenerek varyans analizleri yap lm t r. Genel kabul 
edilebilirli e göre gerçekle tirilen optimizasyon sonucunda elde edilen formülasyon (  0,06 stevia,  0,3316 pektin ve  
28,7969 eker) kullan larak yap lan do rulama deneyleri sonucunda üretilen dü ük kalorili bö ürtlen reçelinin, ticari örne e 
k yasla eker içeri i  31,77 oran nda dü ürülmü tür. Çal ma sonucunda ticari reçelin duyusal özelliklerine en yak n 
duyusal özelliklere sahip dü ük kalorili reçel formülasyonu olu turulmu tur (Gürel, 2016).  

 Çilek reçeli üretiminde sakkaroz ve rebaudiosit A kar m  kullan larak enerjisi azalt lm  reçel üretimi amaçland  
çal mada,  3.31 oran nda maltodekstrin,  6.63 oran nda sakkaroz,  6.63 oran nda eritritol,  13.27 oran nda 
oligofruktoz,  3.31 oran nda izomalt ve  0.06 ve  0.09 farkl  iki oranda rebaudiosit A,  0.33 pektin ve  0.01 oran nda 
Ca+2 ilave edilerek s ras yla F2 ve F3 örnekleri ve  6.63 oran nda sakkaroz,  6.63 oran nda eritritol,  16.59 oran nda 
oligofruktoz,  3.31 oran nda izomalt ve  0.06 ve  0.09 farkl  iki oranda rebaudiosit A,  0.33 pektin ve  0.01 oran nda 
Ca+2 ilave edilerek haz rlanan örnekler ve bir kontrol örne i ( 33.3 sakkaroz) haz rlanarak örneklerinin renk, suda çözünür 
kuru madde, viskozite, titrasyon asitli i ve pH de erleri analiz edilmi , HPLC ile reçel örneklerindeki rebaudiosit A miktar  
ve HMF miktar  belirlenmi tir. Ayr ca reçel örneklerinin görünü , renk, koku, ak kanl k, tat ve lezzet ve tekstür özellikleri 
duyusal olarak incelenmi  olup istatistiki olarak de erlendirilmi tir. Duyusal analiz sonucunda ise panelistler taraf ndan 
rebaudiosit A ile haz rlanan reçel örneklerinin kabul edilebilirli i daha yüksek puan alm t r (Y lmaz, 2016).  

Do al tatland r c  içeren Stevia rebaudiana bitkisi ekstrakt n n kullan lmas yla  30-40 oran nda enerjisi dü ürülmü  
yumu ak eker üretiminin amaçland  çal mada, bal ve elma, siyah üzüm, keçiboynuzu ve vi ne konsantresi katk l  
yumu ak ekerler hem sadece eker hem de stevia ekstrakt + eker içermek üzere iki farkl  ekilde üretilmi tir. Ayr ca bu 
yumu ak ekerlere ilave olarak stevia ekstrakt +sorbitol içeren bir yumu ak eker de daha dü ük enerjili ürün örne i elde 
etmek amac yla üretilmi tir. Sadece eker içeren bal ve elma, siyah üzüm, keçiboynuzu ve vi ne katk l  yumu ak ekerler ise 
çal mada kontrol grubu olarak kullan lm t r. Yumu ak ekerlerin üretiminde ön denemeler ve buna göre olu turulan 
deneme deseni sonucu belirlenen en iyi formülasyona göre su, stevia ekstrakt , jelatin, maltodekstrin, keçiboynuzu zamk , 
gliserol ve ön denemelerle belirlenmi  eker miktar na e  de er olacak ekilde elma, siyah üzüm, keçiboynuzu, vi ne 
konsantreleri ve bal ile sorbitol kullan lm t r. Elde edilen yumu ak ekerlerin kimyasal kompozisyonu belirlenmi  ve enerji 
de erleri de hesaplanm t r. Ayr ca tekstür analizi ve duyusal de erlendirme yap larak da ürünlerin tüketici be enisini 
kar lama durumu de erlendirilmi tir. Enerjisi dü ürülmü  yumu ak ekerler duyusal ve tekstürel özellikleri aç s ndan genel 
olarak be enilmi tir. Stevia ekstrakt + eker içeren ball , elmal , siyah üzümlü, keçiboynuzulu ve vi neli yumu ak ekerlerin 
kontrol grubuna k yasla enerji azal mlar na bak ld nda s ras yla  40,0,  46,62,  46,56,  43,04 ve  51,17 oldu u 
görülmü tür. Ürünlerin enerjisinin, kontrol grubuna göre  45,77 daha azald  sonucuna da ula lm t r. Ayr ca enerjinin 
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daha da azalt labilmesi amac yla üretilen stevia ekstrakt +sorbitol içeren yumu ak ekerin enerji de erinin, kontrol grubunun 
enerji de erleri ortalamas na k yasla  70,19 daha az oldu u da tespit edilmi tir. Farkl  firmalar n piyasada sat lan eker 
içeren benzer ürünleri ile çal ma kapsam ndaki stevia ekstrakt + eker içeren ürünlerin enerji de erleri ve stevia 
ekstrakt +sorbitol içeren ürünün enerji de eri kar la t r ld nda, elde edilen ürünlerin enerji azal mlar n n s ras yla yakla k 
olarak  60 ve  78 oldu u görülmü tür (Hac o lu, 2017).  

Alizadeh vd., (2014) sakkaroz ve stevia bitkisinin farkl  oranlar na sahip be  farkl  formülasyonunu az kalorili ve dü ük 
glisemik indeksli dondurma üretiminde kullanm lard r. Fiziko-kimyasal özellikleri, tat alma duyusu de erlendirmeleri ve 
glisemik indeks sonuçlar  stevia ile sakkaroz maddesinin dü ük kalorili dondurma üretimi için elveri li oldu u sonucuna 
ula m lard r.  

Özdemir vd., (2015) yapay tatland r c  ve stevia ilave ederek ürettikleri dondurmalar n fiziksel, kimyasal ve duyusal 
özelliklerini ara t rm lard r. Çal malar nda dört farkl  içerikli dondurma çe idinden (sade dondurma+sukroz, kakao+sukroz, 
sade dondurma+stevia, kakao+stevia) viskozite özellikleri ve panelistlerin tercihleri aç s ndan kakao+stevia kar ml  
dondurman n do al dondurmaya en yak n üretim oldu unu belirlemi lerdir.  

Sar o lu (2015) yapt  çal mada; bitkisel kaynakl  ve do al tatland r c  olan stevia bitkisinin dü ük kalorili dondurman n 
kalite kriterleri üzerine etkisini incelenmi tir. Tatland r c  olarak sakkaroz, stevia, aspartam ve aspartam+asesülfam-K ilave 
edilerek 4 çe it dondurma üretmi tir. Kullan lan tatland r c lar n dondurmalar n kuru madde, ya , protein, toplam eker, 
toplam kalori, viskozite, sertlik de erleri, hacim art  oran , ilk damlama ve erime süreleri, renkgörünüm, yap -k vam ve tat-
koku puanlar  üzerine önemli etkilerinin oldu unu tespit etmi tir. Dondurma üretiminde özellikle kalori de eri dü ük stevia 
kullan m n n duyusal aç dan da be enildi ini belirtmi tir 

Yap lan bir çal mada mango nektar  üretimi için yo un tatland r c lar kullan lm  ve sükrozla kar la t r lmas  yap lm t r. 
Yo un tatland r c  olarak asesülfam K-neotam-sukraloz kar m , 97 safl kta rebaudioside A, neotam, sukraloz, taumatin-
sukraloz kar m  ve sükroz kullan lm t r. Tüm denemelerin k vam, parlakl k, tatl l k ve asit tat, a zda kalan tatl l k ve 
a zda kalan ac l k olarak duyusal analizi yap lm , 60 gün ve 120 gün depolama süresi sonunda duyusal analizler 
tekrarlanm t r. Örneklerin duyusal analizinin yap ld  ilk günde rebaudioside A ile haz rlanan örnek sükrozla haz rlanm  
örne in puanlar na yak n puanlar alarak paralellik göstermi tir. Fakat 120 günlük depolaman n ard ndan stevial  ürün, 
sükrozla haz rlanm  kontrol ürüne k yasla dü ük puan alarak, her parametrede farkl l k göstermi tir. Ayr ca son ürünün 
kalite kriterleri aç s ndan önemli bir parametre olan a zda b rakt  tatl l k ve ac l k aç s ndan da stevial  ürün, kontrol 
örne e k yasla a zda yo un bir tat b rakm t r (Cadena vd., 2013). 

Prebiyotik lif içeren stevia ilavesinin probiyotik dondurmalar n baz  kalite özellikleri üzerine etkisinin ara t r ld  çal mada, 
eker yerine de i ik oranlarda stevia kullan lm t r. Bu amaçla eker yerine farkl  oranlarda 0 (kontrol örne i, 100 eker), 
25, 50, 75 ve 100 prebiyotik lif içeren stevia ilave edilerek probiyotik dondurma üretilmi tir. Dondurmalar 90 gün 

süreyle - 18 ºC’de depolanm , depolaman n ilk gününde fiziksel, kimyasal ve duyusal analizler yap lm t r. 90 günlük 
depolama süresince ayl k olarak mikrobiyolojik analizler yap lm t r. Prebiyotik lif içeren Stevia (hindiba kökü ekstresi, 
stevia yapra  ekstresi) ilavesinin dondurmalar n duyusal özelliklerini olumsuz etkilemedi i, dondurmalar n fiziksel 
özelliklerini iyile tirdi i,  50’ye kadar stevia ilavesinin probiyotik mikroorganizma say lar na negatif etki etmedi i 
saptanm t r. Ancak, artan stevia oran na ba l  olarak viskozite ve kurumadde de erlerinde azalma oldu u belirlenmi tir. Bu 
bulgular nda dondurma üretiminde eker yerine  50’ye kadar stevia kullan m n n mümkün olabilece i sonucuna 
ula lm t r (K rmac  vd., 2014). 

Stevioside, rebaudioside A, eker ve aspartam-asesülfam K ile haz rlanan ve 4 C ve 40 C’de 1 hafta depolanan kola ve 
limonata ürünlerinin SÇKM, titrasyon asitli i, pH ve renk de erleri aras nda önemli bir farkl l n olu mad  tespit 
edilmi tir. Ürünlerin duyusal de erlendirmesi sonucunda, eker ile haz rlanan kola ve yapay tatland r c  ile haz rlanan 
limonata ürünleri en çok be enilirken, stevioside ile haz rlanan ürünler en dü ük puan  alm t r. Limonata örneklerinin 4 C 
ve 40 C’de 1 hafta depolanmas  sonunda, içerdi i askorbik asit ve HMF miktarlar  ölçülmü  ve askorbik asitin en fazla yapay 
tatland r c l  üründe ( 96.0-97.4 oran nda) parçaland , en az stevioside ve rebaudioside A içeren üründe ( 82-85 
oran nda) parçaland  tespit edilmi tir. Ürünlerdeki HMF miktar  incelendi inde, ekerli ürünün en yüksek HMF içeri ine 
(0.81 mg/L) sahip oldu u, stevioside ve yapay tatland r c  ile haz rlanan üründe ise HMF olu mad  tespit edilmi tir 
(Karaca, 2010).  

Ülkemiz bulundu u co rafi konum ve ekolojik faktörlerin etkisiyle meyve sebze üretimi ve çe itlili i aç s ndan önemli bir 
potansiyele sahiptir. Bu nedenle ülkemizde farkl  çe itlerde reçel ve marmelat üretimi yap labilmektedir. Bunun yan nda 
hammaddenin bulunabilirli i ve kültürel de erler gibi nedenlerle yöresel reçel ve marmelat çe itleri de bulunmaktad r. 
Bunlar n aras nda geleneksel turunç marmelat , özellikle hammaddenin yo un olarak yeti ti i Akdeniz Bölgesinde 
üretilmektedir (Aksu ve Karhan, 2004). Turunç dünyada ac  portakal (bitter orange), ek i portakal (sour orange), Sevil 
portakal (seville orange), Aurantii cortex, Aurantii amari cortex, Bigarad portakal (bigarade orange) gibi isimlerle 
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bilinmektedir. Dünyada farkl  isimlerle bilinen turuncun anavatan n n Güneydo u Asya oldu u bildirilmektedir. Turunç 
buralardan 10 ve 11. As rlarda Akdeniz ülkelerine getirilmi tir. Turunç üretiminin büyük bir k sm  ülkemizde Akdeniz 
Bölgesi’nde özellikle Adana ve Mersin’de yo unla m t r. Turunç meyvesi ek i ve ac  tad ndan dolay  taze olarak 
tüketilememektedir. Endüstride genellikle kabuk ya , pektin, sitrik asit ve arap gibi çe itli ürünlerin üretiminde 
kullan labilmektedir. çerdi i antioksidan maddeler ekstrakte edilerek ilaç, g da takviyelerinde ya da farkl  g dalarda katk  
maddesi olarak kullan labilmektedir. Bunun yan nda kabuklar  di er turunçgil meyveleri (alt ntop, portakal, bergamot) gibi 
geleneksel olarak reçel ve marmelata i lenebilmektedir (Gölükcü ve Tokgöz, 2009). Yap lan literatür çal mas nda dü ük 
eker içerikli turunç marmelat  ile ilgili bir çal maya rastlanmam t r.  

Yukar daki literatür bilgileri nda bu çal mada dü ük eker içerikli turunç marmelat  üretiminde do al tatland r c   olarak 
steviadan elde edilen steviol glikoziti Rebaudioside A kullan m n n  ürün kalitesi ve raf stabilitesine etkisi ara t r lacakt r. Bu 
kapsamda farkl  ürün reçeteleri olu turulacak, üretilen ürünlerde yap lacak duyusal analizlerle öne ç kan örnekler raf 
stabilitesi aç s ndan de erlendirmeye al nacakt r.  

 

MATERYAL ve METOT:  
Projede Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nde yeti tirilen turunç (Citrus aurantium), meyveleri kullan lacakt r. 
Marmelat üretimlerinde beyaz kristal toz eker (sakkaroz), pektin, portakal suyu, sitrik asit ve tatland r c  olarak steviol 
glikoziti rebaudioside A  ( Reb A) kullan lacakt r. 

Projede Türk G da Kodeksi (TGK) Reçel, Jöle, Marmelat Ve Tatland r lm  Kestane Püresi Tebli i (Teblig No: 2006/55) 
hükümleri çerçevesinde standart marmelat üretimi ve dü ük eker içerikli marmelat üretimleri gerçekle tirilecektir.  

 

Turunç kabu u marmelat  üretiminde turunç meyvelerinin kabuklar  kullan lacakt r. Meyveler su ile y kan p, kabuklar  
ç kart lacak ve kabuklar endüstriyel mutfak tipi b çakl  bir parçalay c da küçük parçalar haline getirilecektir. Parçalanan 
turunç kabuklar  kaynar suda 2 kez 15’ er dakika ha lanarak ac l klar  giderilecek ve so uk suyla diriltilecektir. 200 g turunç 
kabu u, 600 g eker, 300 ml portakal suyu, 2 g sitrik asit, 4 g pektin formülasyonuyla geleneksel turunç marmelat  üretimi 
suda çözünebilir kurumadde içeri i en az   68 olacak ekilde aç k kazanda pi irme tekni iyle gerçekle tirilecektir. Üretim 
sonras  marmelatlar 40 cc’ lik cam kavanozlara s cak dolum tekni iyle (88º C’ de) doldurulacak, kapaklar  kapat larak 
pastörize edilecektir.  

Turunç  

Dü ük ekerli turunç marmelat  reçete denemeleri projenin ba lang ç y l nda ön denemelerle belirlenecektir. Türk G da 
Kodeksi (TGK) Reçel, Jöle, Marmelat Ve Tatland r lm  Kestane Püresi Tebli i (Teblig No: 2006/55) kapsam nda ürünlerin 
çözünebilir kuru madde miktar  en az  25 oran nda azalt ld nda, ürün "dü ük ekerli ………" olarak adland r lmaktad r 
(Anonim,2006). Reçetelerin olu turulmas nda bahsi geçen mevzuat hükümleri dikkate al nacakt r.  

Dü ük eker içerikli turunç marmelat  reçeteleri standart marmelat formülasyonundaki eker miktar  dü ürülerek ve 
ürünlere farkl  oranlarda Reb A eklemek suretiyle olu turulacakt r. Bu amaçla standart olarak üretilen marmelat n SÇKM 
içeri i en az  25-45 oranlar  aras nda azalt lacak ekilde 15 farkl  reçete olu turulacakt r. Denemesi yap lacak reçetelerde 
kullan lacak Reb A  miktarlar  Çizelge 2’ de verilmi tir. Reçetede k vam ve yap y  olu turmak için dü ük metoksilli pektin 
(LM pektin) kullan lacakt r. Her reçetede kullan lacak LM pektin miktarlar  ön denemelerle belirlenecektir. Üretim sonras  
marmelatlar 40 cc’ lik cam kavanozlara s cak dolum tekni iyle (88º C’ de) doldurulacak, kapaklar  kapat larak pastörize 
edilecektir. Üretilen marmelatlarda ilk a amada görünüm, renk, lezzet, k vam ve genel kabul edilebilirlik kriterlerine göre 
duyusal analiz uygulanacak, duyusal analiz sonuçlar na göre dü ük eker içerikli 3 adet marmelat formülasyonu 
belirlenerek, bu örnekler 12 ay boyunca raf stabilitesi aç s ndan de erlendirilecektir. Seçilen marmelatlar n raf stabilitesinin 
de erlendirilmesi projenin 2. y l nda gerçekle tirilecektir.  

Çizelge 2. Dü ük eker içerikli turunç marmelat  (1000 g) reçetelerinde kullan lacak eker ve Reb A miktarlar  ile 
marmelatlar n Brix de erleri 

Reçete No: eker miktar  (g) SÇKM (Brix) Reb A miktar  (mg) 

1 450 (SÇKM 25 oran nda azalt lm ) 52.5 100 
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2 450(SÇKM 25 oran nda azalt lm ) 52.5 150 

3 450 (SÇKM 25 oran nda azalt lm ) 52.5 200 

4 420 (SÇKM 30 oran nda azalt lm ) 49.0 100 

5 420 (SÇKM 30 oran nda azalt lm ) 49.0 150 

6 420 (SÇKM 30 oran nda azalt lm ) 49.0 200 

7 390 (SÇKM 35 oran nda azalt lm ) 45.5 100 

8 390 (SÇKM 35 oran nda azalt lm ) 45.5 150 

9 390(SÇKM 35 oran nda azalt lm ) 45.5 200 

10 360 (SÇKM 40 oran nda azalt lm ) 42.0 100 

11 360(SÇKM 40 oran nda azalt lm ) 42.0 150 

12 360(SÇKM 40oran nda azalt lm ) 42.0 200 

13 330 (SÇKM 45 oran nda azalt lm ) 38.5 100 

14 330(SÇKM 45 oran nda azalt lm ) 38.5 150 

15 330(SÇKM 45 oran nda azalt lm ) 38.5 200 

 

Üretilen tüm marmelatlarda ayr ca SÇKM, pH, titrasyon asitli i, renk de erleri, hidroksimetilfurfural (HMF) ve toplam 
eker analizleri yap lacakt r. Raf stabilitesi de erlendirmesinde 12 ay boyunca ayda bir kez SÇKM, pH, titrasyon asitli i, 

renk de erleri, HMF analizleri ile mikrobiyolojik analizler gerçekle tirilecektir. Raf stabilitesinin belirlenmesi 
marmelatlar n oda s cakl  ve buzdolab  s cakl nda (5-6°C) olmak üzere iki ayr  s cakl kta muhafaza edilmesiyle 
belirlenecektir.  

Analizler 

Suda çözünür  Dijital refraktometre ile 25 °C’ de (oda s cakl nda) ölçülecek sonuçlar 
°Bx (briks) olarak ifade edilecektir (Cemero lu, 2007). 

pH: Marmelat örneklerinin pH’ , Dijital pH metre ile ölçülerek belirlenecektir (Cemero lu, 2007). 

T : Marmelat örneklerinden 25 g al n p 250 ml’ye saf su ile seyreltilecek, seyreltilen örneklerden 25 ml 
al narak 0,1 N NaOH ile pH 8,1 oluncaya kadar titre edilmesiyle, sonuçlar  sitrik asit cinsinden g/100 ml olacak ekilde 
a a daki formül yard m yla hesaplanacakt r (Cemero lu, 2007). 

T trasyon as tl  ( ) V x E x F x 100
M

               
 

Burada; 

V: Harcanan 0.1 N NaOH miktar  (ml) 

F: 0.1 N NaOH’ un faktörü (1) 

E: 1 ml 0.1 N NaOH’ un e de er olan sitrik asit miktar  (0,006404) 

M: Titrasyona al nan örnek miktar  (g) 

 Renk ölçümü Minolta CR 400 cihaz  ile CIE L, a, b renk de erlerinin ölçülmesi ile belirlenecektir. 
Örneklerde ölçüm üç farkl  noktadan D65 k kayna  kullan larak okunan renk de erlerinin ortalamas  al narak 
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yap lacakt r. Ölçümler yap lmadan önce cihaz beyaz seramik kalibrasyon plakas  (CR-A43) ile kalibre edilecek ve tüm 
ölçümler beyaz bir zemin üzerinde s v  ölçüm kab  (CR-A502) kullan larak gerçekle tirilecektir. L de eri beyazl k-siyahl k 
göstergesi olup 0(siyah) ile 100 (beyaz) de erleri aras nda, a de eri ye illik-k rm zl k olup -60 (ye il) ile +60 (k rm z ) 
de erleri aras nda ve b de eri mavilik-sar l k göstergesi olup yine a de erinde oldu u gibi -60 (mavi) ile +60 (sar ) de erleri 
aras nda de i im göstermektedir. Ayr ca çal ma kapsam nda kroma (C), , renk yo unluk aç s  (hue) da belirlenecektir.  

Hidroksimetilfurfural (HMF) tayini: Bir behere yakla k 20 g örnek duyarl  bir ekilde tart l p, 100 ml’lik cam kapakl  bir 
balon jojeye al nacak, balon dam t k su ile çizgisine kadar tamamlan p iyice çalkalanarak kar t r l p filtre edilecektir. Bu 
ekilde seyreltilerek haz rlanm  örnekten, cam kapakl  2 test tüpüne 2’ er ml aktar lacakt r. Çeker ocakta her iki tüpe 5’er 

ml p-toluidin çözeltisi eklenip tüpler iyice çalkalanacakt r. Tüplerden ahit olarak kullan lacak olan birinci tüpe 1 ml 
dam t k su, deney tüpü olan ikinci tüpe ise, 1 ml barbitürik asi çözeltisi eklenecektir. Tüplerin cam kapaklar  kapat l p 
kar t r lacakt r. . Barbitürik asit ve p-toluidin çözeltilerinin tüplere eklenmesi 1-2 dakika içinde gerçekle tirilecektir. kinci 
tüpün absorbans  550 nm’de ahite (birinci tüpe) kar  okunarak hesaplananacakt r. Barbitürik asidin eklenmesinden 3-4 
dakika sonra okunan absorbans n maksimum de eri kullan larak a a daki formülle HMF miktar  saptanacakt r 
(Cemero lu, 2007).  

 Hesaplama: HMF, mg/kg =162 (A) 

Toplam eker miktar  Johansen vd. (1996) taraf ndan önerilen yönteme  göre refraktif indeks 
dedektörlü HPLC ile belirlenecektir.  

Mikrobiyolojik Analizler 

Analiz için marmelatlardan uygun ekilde haz rlanan dilüsyonlardan Dichloran Rose-Bengal 
Chloramphenicol Agar besiyerine dökme yöntemiyle ekim yap lacakt r. Ard ndan 25°C’de 5 gün inkübasyona tabi 
tutulacak ve bu süre sonunda petri kaplar nda geli en koloniler say larak sonuçlar log kob/g cinsinden verilecektir (Anonim, 
2008) 

Duyusal Analizler: Çal mada elde edilen marmelatlara puanlama testi uygulanacak, belirlenen k vam, görünüm, renk, 
lezzet ve genel kabul edilebilirlik kriterileri 9 puan üzerinden 10 ki ilik yar  e itilmi  panelistler taraf ndan 
de erlendirilecektir. (Altu  ve Elmac  2011). 

 Marmelat üretimleri 3 tekerrür olarak gerçekle tirilecektir. Denemeler tesadüf bloklar  
deneme desenine göre faktöriyel düzende yürütülecektir.  Elde edilen sonuçlar varyans analizi ile de erlendirilecek,  önemli 
bulunan sonuçlar, Duncan çoklu kar la t rma testi ile P 0.05 düzeyinde kar la t r lacakt r. statistiksel de erlendirmede 
SAS Institute, Inc., (1996) taraf ndan yaz lan SAS statistik Program  kullan lacakt r. 
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

 Dü ük eker çerikli Turunç Marmelat  Üretiminde Stevia Tatland r c s n n Kullan labilirli inin Ara t r lmas  

  

• Dü ük eker içerikli turunç marmelat nda do al içerikli bir tatland r c  olan stevia tatland r c s n n  kullan labilirli i farkl  
ürün formülasyonlar yla ortaya konarak hem sanayicilere hem de tüketicilere eker içeri i dü ük, do al içerikli alternatif bir 
ürün sunulmas  amaçlanmaktad r.  

•  Enstitümüze ait g da pilot üretim tesisinde üretilen mevcut ürünlerden bölgemizde önemli bir talebi olan geleneksel turunç 
marmelat na fonksiyonel bir özellik kazand rarak, buradan elde edilen bilgi ve tecrübeyi di er ürünlerin üretiminde de 
kullanabilmek ve uygulayabilmek di er amaçlar m zdand r.  

• Elde edilecek üründe üretim metotlar  ve analiz sounucunda ula lacak veriler bilimsel platformlarda yay n, bildiri eklinde 
sunularak literatüre katk  sa lanmas  amaçlanmaktad r.  

 

  

 

 
 

1 

Proje sonucunda enstitüye ait g da pilot üretim 
tesisinin ürün çe itlili ine yeni ürün 
kazand r lacakt r. Ayr ca pilot tesisimizde di er 
dü ük ekerli ürünlerin üretimi için bilgi 
birikimi ve tecrübeye katk  sa lanm  olacakt r. 

Üretilecek yeni ürün enstitümüzün sat  ofisinden 
tüketicilere ula t r lacakt r.  

2 
Proje sonucunda stevia tatland r c s  kullan larak 
gerçekle tirilen dü ük eker içerikli turunç 
marmelat  üretim parametreleri optimize 
edilerek üretim metotlar  belirlenecektir. 

Yeni ürünler ve üretim metotlar  konusunda sektör vb. 
Kamu kurum kurulu lar ,  yay m, bro ür, fuar, hizmetiçi 
e itim vb. yöntemlerle bilgilendirilecektir. 

3 Proje sonucunda elde edilecek bilimsel veriler  
Proje sonucunda elde edilecek bilimsel veriler proje sonuç 
raporu, bilimsel dergi, toplant , kongre ve sempozyum gibi 
platformlarda bildiri ve yay n eklinde payla lacakt r.  
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Marmelat denemeleri için meyve, pektin, eker, tatland r c , sitrik asit gibi hammaddelere ve ambalaj malzemelerine 
ihtiyac m z olacakt r. Laboratuvar analizlerinde kullan lmak üzere sarf ve kimyasal malzemelere ihtiyaç duyulmaktad r.  

    

06.1- Mamul Mal Al mlar  3.000 TL   

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 14.000 TL 4.000 TL  

06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas  4.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 

Toplam 21.000 TL 7.000 TL 2.000 TL 

Genel Toplam 30.000 TL 

06     
 

1. YIL 2. YIL 3.YIL 

  1     MAMUL MAL ALIMLARI      

    2         

      04 Laboratuar Cihaz  Al mlar      

      05 yeri Makine Teçhizat Al mlar      

    3         

      04 Laboratuar Gereçleri Al mlar  3.000TL    

    6         

      01 Bas l  Yay n Al mlar ve Yap mlar      

  2           

    2         

      01 Hammadde al mlar  4.000 TL 4.000TL  

    7         

      01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Al m  10.000 TL 1000 TL   

  5           

    4   Enerji Giderleri      

      03 Elektrik Al mlar  3.000TL 3.000TL 
1.000 

TL 
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    9         

      01 Di er Giderler 1.000 TL 1.000 TL 
1.000 

TL 

  9           

    2   Yolluk Giderleri      

      01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar      

Toplam 21.000TL 9000TL 
2.000 
TL 

Genel Toplam 30.000TL 
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Proje Özeti: 

Akdeniz maki toplulu unun en önemli t bbi bitkilerinden biri olan mersin (Myrtus communis L.) Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde olmak üzere Türkiye’nin tüm sahil eridinde 500 m rak ma kadar yeti mektedir. Mersin bitkisinin do ada siyah 
ve beyaz meyveli olarak iki formu bulunmaktad r. Beyaz meyveli mersin özellikle Akdeniz bölgesinde ticari bir ürün olarak 
taze tüketimde, siyah meyveli mersin ise sofral k olarak ve g da sanayisinde kullan lmaktad r. Ayr ca bitkinin yapraklar  
zengin uçucu ya  içeri inden dolay  farmakoloji ve kozmetik sektörleri gibi farkl  alanlarda kullan m alan  bulmaktad r.  

Son y llarda hem meyve hem de uçucu ya  özelliklerinden dolay  mersin bitkisine olan talep artm t r. Ancak ticari olarak 
üretimi yap lmad ndan dolay  artan talep yerel halk taraf ndan do adan toplanarak kar lanmaya çal lmakta, fakat yetersiz 
kalmaktad r. Bu nedenle mersinin sofral k meyve üretimine yönelik çe it geli tirme çal malar n n yap lmas  ve mersin 
üretiminin artt r lmas  oldukça önemlidir. Mersin bitkisi üzerine yap lan çal malar daha çok meyve ve yapraklar n 
biyokimyasal içeriklerini belirlenmesi üzerine yo unla m t r. Ancak sofral k tüketimeuygun ve uçucu ya  miktarlar  
bak m ndan mersin tiplerinin seleksiyonu ve yeti tiricili i konusunda bir çal maya rastlanmam t r. Proje kapsam nda 
ülkemizde ilk defa bölgesel çapta siyah ve beyaz meyveye sahip mersin bitkileri aras nda meyve ve uçucu ya  özellikleri 
dikkate al narak iri meyveli, az çekirdekli, uçucu ya  özellikleri ve biyokimyasal özellikleri üstün olan genotipler 
belirlenecektir. Bu konuda yurtd  kaynakl  bir yay na rastlanmam  olmas  nedeniyle, bu durum muhtemelen di er ülkeler 
için de bir ilk olacakt r. 

Projede Akdeniz bölgesinde (Hatay-Fethiye aras nda) do al olarak yeti en farkl  tipteki siyah ve beyaz meyveli mersin 
populasyonlar na mümkün oldu u kadar ula lmaya çal larak farkl  tipteki mersin bitkilerinden al nan çeliklerden elde 
edilen fidanlar sayesinde geni  bir varyasyon olu turulmaya çal lacak ve gen havuzunun olu mas  sa lanacakt r. Projede 
elde edilen fidanlar ile Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nde (BATEM) mersin kolleksiyon bahçesi kurulacak ve 
öne ç kan tipler mersin çe it adaylar n  olu turacakt r. Proje 2019-2023 y llar  aras nda yürüyecektir. Ayr ca elde edilen 
genotipler bir sonraki a amada yap lacak olan slah çal malar nda gen havuzunun olu umunu sa layacakt r. Projede 
belirlenen bitkilere ait meyvelerin fiziksel, biyokimyasal özellikleri ile yapraklar n n uçucu ya  içeriklerinin belirlenmesiyle 
kalite özellikleri ortaya ç kacakt r. Ayr ca projede deneme alanlar n n toprak özellikleri ile meyvelerin pomolojik özellikleri 
ile biyokimyasal içerikleri aras ndaki ili kiler belirlenecektir.  
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Anahtar Kelimeler: : Mersin, gen havuzu, meyve özellikleri, biyokimyasal özellikler,  uçucu ya   

 

Determination of Mersin (Myrtus communis L.) Genotypes Suitable for Different Usage Purposes 

Myrtle (Myrtus communis L.) which is one of the most important medicinal plants of Mediterranean scrub group, is growing 
all of the coastline of Turkey up to the 500 m altitude. Myrtle plant has 2 forms in nature as black fruit and white fruit. 
Myrtle with white fruit is used as fresh consumption commercially particular in Mediterranean region, myrtle with black fruit 
is used as edible and used in food industry. Also, the leaves of the plant are used in the different areas like pharmacology and 
cosmetic industry because of the rich essential oil content.  

The demand to the myrtle plant has increased in recent years due to both fruit and essential oil properties. The increased 
demand is tried to supply with collecting from nature by local people because of there isn’t any production commercially but 
it isn’t enough. Therefore, making variety development studies according to the edible fruit production of myrtle and 
increasing the myrtle production are very important. The studies made on myrtle plant were concentrated on determining the 
biochemical contents of the fruits and leaves. But, there isn’t any study about the selection and growing of myrtle types with 
big fruit and proper for consumption as edible. In this project, the fruit properties within the myrtle plants which have black 
and white fruits will be studied firstly at regional scale, the genotypes with big fruits, less stones, superior biochemical 
properties purposing the edible consumption will be determined. Because of there isn’t any international paper in this subject, 
this situation will be first for the other countries.  

In the first stage of the project, the myrtle collection garden will be established at the Bati Akdeniz Agricultural Research 
Institute from saplings obtained from different types of myrtle plants grown in Mediterranean region of our country and the 
featured types will form the myrtle variety candidates. Also, the obtained genotypes will contribute to the gene pool in the 
breeding studies at the second stage. In this project, physical, biochemical properties of the fruits and essential oil contents of 
the leaves of the selected plants will be determined for revealing the quality parameters. Also, the correlations between the 
soil properties of the testing areas and pomological and biochemical contents of the fruits will be determined.  

Keywords: Myrtle, fruit properties, gene pool, biochemical properties, essential oil 

 

  
Mersin (Myrtus communis L.) ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde tüm sahil eridinde do al olarak yeti mektedir. 
Mersin meyvelerinin insan sa l  aç s ndan önemli antioksidan ve fenolik bile ikleri içermesi, ayr ca yapraklar ndan elde 
edilen uçucu ya  içeri inin önemli olmas ndan dolay  son y llarda bu bitkiye olan talep artm t r. Ancak ticari olarak üretimi 
yap lmad ndan dolay  artan talep do adan toplanarak kar lanmaya çal lmakta, fakat yetersiz kalmaktad r. 

Mersin bitkisi siyah ve beyaz renkli meyvelere sahiptir.  Beyaz renkli, iri meyveli Hambeles ad yla bilinen çe it uzun 
y llard r Akdeniz bölgesinde sofral k taze tüketim için yeti tirilmektedir. Bu amaçla, küçük çapl  da olsa kapama bahçeler 
kurulmu tur. Fakat genellikle s n r bitkisi olarak bahçe kenarlar nda yeti tirilmekte veya yabaniler üzerine beyaz meyveli 
kültür formunun a lanmas yla bahçe tesis edilmektedir. Siyah meyveliler içeri indeki zengin antosiyanin, fenolik madde ve 
antioksidan aktiviteye sahip olmas  nedeniyle beyazlara göre son y llarda daha fazla ilgi oda  olmu tur. Ayr ca meyvelerinin 
raf ömrünün yakla k 2-3 ay olmas , uzun süre taze tüketimde kullan labilmesine olanak sa lamakta, g da sanayisinde meyve 
çay , marmelat ve reçel üretiminde kullan labilmektedir. Siyah meyveli mersinin kapama bahçe eklinde yeti tiricili inin 
olmamas na ve daha çok s n r a ac  olarak yeti tirilmesine ra men son y llarda kapama bahçe kurulmas  konusunda 
giri imler vard r. Siyah mersinin eskiden ticari bir önemi yokken, son y llarda antioksidan özelliklerinin öne ç kmas  
nedeniyle geçen y l sadece Antalya’da yakla k 100 ton civar nda mersin kurutulmu  ve pazarlanm t r (Uzun, 2010). Ayr ca 
talya’da Sardunya ve Fransan n Korsika adalar nda ise siyah mersinden yap lan likör ve arap, halk n önemli bir gelir 

kayna d r. Hatta ülkedeki hammadde yetersiz kald  için bu amaçla yurtd ndan siyah mersin ithalat  yap lmaktad r 
(Barboni, 2010). 

Bu çal man n amac  Akdeniz bölgesinde do al olarak yeti en mersin tipleri aras nda, meyve irili i ba ta olmak üzere 
fiziksel ve biyokimyasal aç dan üstün meyve özelliklerine sahip beyaz ve siyah mersin genotiplerini tespit ederek kültüre 
almak ve gen havuzunu olu turmakt r. Böylece iri meyveli, çekirdek say s  az, eker oran  yüksek, tanen miktar  dü ük, 
antioksidan aktivitesi ve uçucu ya  miktar  yüksek olan üstün özelliklere sahip tipler belirlenecektir. Bu amaçla Akdeniz 
bölgesindeki (Hatay-Fethiye aras nda) do al mersin populasyonlar na mümkün oldu u kadar ula lmaya çal larak farkl  
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tipteki mersin bitkilerinden al nan çeliklerden elde edilen fidanlar sayesinde geni  bir varyasyon olu turulmaya çal lacak ve 
gen havuzunun olu mas  sa lanacakt r. Ayr ca elde edilen genotipler II. a amada yap lacak klon seleksiyonu ve çe it 
geli tirme çal malar nda kullan labilecektir. Sonuç olarak, proje tamamland nda elde edilen mersin çe itleri ülke tar m na 
ve ekonomiye kazand r lm  olacakt r. Ayr ca do al alanda yeti en ve tehtit alt nda olan, farkl  mersin genotiplerinin gen 
havuzunda korunmas  sa lanacakt r. Proje sonuçland nda bölgede ya ayan üreticilere yeti tirmesi son derece kolay ve 
pazar de eri yüksek olan kazanc  yüksek, bak m masraflar  az ve organik tar ma elveri li alternatif bir meyve sunulmu  
olacakt r. Proje sonuçlar  ileride yap lacak olan yeni projelere de yön verecektir. 

Pr  
1. Mersinde iri meyveli, az çekirdekli, tanen miktar  az, antioksidan aktivitesi ve uçucu ya  miktar  yüksek olan üstün 
özelliklere sahip genotipler belirlenecek ve bu genotiplerden koleksiyon bahçesi olu turulacakt r.   

2. Elde edilen genotipler ile melezleme slah  ve klon seleksiyonuna dayal  çe it geli tirme çal malar nda kullan lacak gen 
havuzu olu turulacakt r. 

3. Sa l k aç s ndan son derece yararl , g da sanayinde ve çok farkl  alanlarda kullan lma potansiyeli olan yeni bir meyve 
ülkemiz tar m na kazand r lacakt r. 

4. Mersinin önemli bir hastal k ve zararl s n n olmamas ,  organik tar ma elveri li olmas , bak m n n kolay ve getirisinin 
yüksek olmas  nedeniyle üreticiler için kazanc  yüksek yeni bir alternatif meyvenin üretim f rsat  do acak ve istihdam 
yarat lmas na katk  sa lanacakt r. 

5. Mersinin fenolik bile ik miktarlar n n ve antioksidan kapasitelerinin yüksek olmas  nedeniyle g da sanayinde kullan lma 
potansiyeli artacakt r. 

6. Mersin meyvesi üretiminin sürdürülebilirli i sa lanacakt r. 

7. Mersin koleksiyon bahçesinin olu turulmas  ile birlikte nesli tehlike alt nda olan mersin genotiplerin korunmas  ve 
devaml l  sa lanm  olacakt r.  

8. Ülkemizdeki ürün desenini artt rarak ülke ekonomisine katk  sa lanacakt r.  

Yukar daki tüm pozitif geli melerin olabilmesi için yabani siyah ve beyaz mersin bitkileri aras ndan sofral k ve uçucu ya  
özellikleri bak m ndan üstün özelliklere sahip olanlar n seçilerek kültüre al nmas , fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Seçilen bu genotipler ileride yap lacak klon seleksiyonu ve çe it geli tirme çal malar n n da 
kayna n  olu turacakt r. 
 

 

 

Mersin bitkisi (Myrtus communis L.) yakla k 5 metreye kadar boylanabilen, çal  veya a aç formunda, Myrtaceae 
familyas na ait herdemye il bir bitkidir. Özellikle Akdeniz havzas nda maki topluluklar nda yayg n olarak denizden 400-500 
metre yüksekli e kadar yeti mektedir. Bitki yaprak, çiçek ve meyveleri bezelerindeki ya  içeri inden dolay  oldukça 
aromatiktir. Yapraklar  5 cm uzunlu unda, ovate-lanceolate, dar, tüm ve derimsidir. Hazirandan Eylül ay na kadar görülen 
çiçekleri beyaz renkli, be  parçal  olup yaprak koltuklar ndan tek tek ç kmaktad r. Meyveleri üzümsü meyve tipinde ve 
ço unlukla siyah ms  mor renkli ya da beyaz olup sonbaharda (Ekim-Aral k) olgunla maktad r (Davis, 1982). Mersin 
meyveleri buruk lezzetli, çok miktarda sert ve küçük tohum ta maktad r. Tohumlar salyangoz eklinde, tohum kabu u çok 
kal n ve merkezinde elaiosomedir (Ciccarelli ve ark., 2005). Meyve; uçucu ya , tanen, eker ve organik asitler (sitrik asit ve 
malik asit) içermektedir (Erlaçin ve Erciyas, 1978). Mersin olgun meyvelerinin vitamin içeri i yüksektir. Meyveleri uçucu 
ya lar  ve ya  asitlerini içermekte, meyve ya  ticari olarak üretilmemekte, ac  içkilerde ve likör üretiminde kullan lmaktad r. 
Ayr ca meyveleri tanence zengin olup iyi bir tanen kayna d r (Canhoto ve ark., 1999; Pezhmanmehr ve ark., 2010).  

Myrtus communis ülkemizde genellikle “Mersin” ad yla bilinmesine kar n özellikle Güney sahillerinde “murt”, “hambeles” 
ve “adi mersin” adlar yla da bilinmekte ve baz  yerlerde ise yapra na “bahar” ad  verilmektedir (O ur, 1994; Ayd n ve 
Özcan, 2007). Bitkinin hem yapraklar ndan hem de meyvelerinden yararlanmak mümkündür. Yapraklar ndaki uçucu ya lar, 
ekstrakte edilerek mersin ya  ad yla uzun y llard r kullan lmaktad r. 

Mersin bitkisi siyah ve beyaz renkli meyvelere sahiptir.  Beyaz renkli, iri meyveli Hambeles ad yla bilinen çe it uzun 
y llard r Akdeniz bölgesinde sofral k taze tüketim için yeti tirilmektedir. Bu amaçla, küçük çapl  da olsa kapama bahçeler 
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kurulmu tur. Fakat genellikle s n r bitkisi olarak bahçe kenarlar nda yeti tirilmekte veya yabaniler üzerine beyaz meyveli 
kültür formunun a lanmas yla bahçe tesis edilmektedir. Siyah meyveliler içeri indeki zengin antosiyanin, fenolik madde ve 
antioksidan aktiviteye sahip olmas  nedeniyle beyazlara göre son y llarda daha fazla ilgi oda  olmu tur. Ayr ca meyvelerinin 
raf ömrünün yakla k 2-3 ay olmas , uzun süre taze tüketimde kullan labilmesine olanak sa lamakta, g da sanayisinde meyve 
çay , marmelat ve reçel üretiminde kullan labilmektedir. Siyah meyveli mersinin kapama bahçe eklinde yeti tiricili inin 
olmamas na ve daha çok s n r a ac  olarak yeti tirilmesine ra men son y llarda kapama bahçe kurulmas  konusunda 
giri imler vard r. Siyah mersinin eskiden ticari bir önemi yokken, son y llarda antioksidan özelliklerinin öne ç kmas  
nedeniyle geçen y l sadece Antalya’da yakla k 100 ton civar nda mersin kurutulmu  ve pazarlanm t r (Uzun, 2010). Ayr ca 
talya’da Sardunya ve Fransan n Korsika adalar nda ise siyah mersinden yap lan likör ve arap, halk n önemli bir gelir 

kayna d r. Hatta ülkedeki hammadde yetersiz kald  için bu amaçla yurtd ndan siyah mersin ithalat  yap lmaktad r 
(Barboni, 2010). 

Son y llarda antioksidan aktivitesi yüksek özellikle siyah veya k rm z  renkli meyvelere ilginin artmas  siyah mersinin 
önemini de artt rm t r. Mersin bitkisi üzerine yap lan çal malar n büyük ço unlu u meyvelerinin morfolojik özellikleri ve 
biyokimyasal içerikleri üzerine yo unla m t r. Ülkemizde Adana ve Mersin’de incelenen mersin bitkilerinde meyve a rl  
(0.2-2.01 g), meyve boyu (7.52-16.73 mm), meyve eni (5.52-14.74 mm) ve suda çözünebilir kuru madde miktar  (  11.57-
29.13) olarak belirlenmi tir (Y ld r m, 2012).  

Bay r ve ark., (2015) Antalya ve ilçelerinin do al floras nda yeti en mersin bitkisinin fenolik madde, antioksidan aktivite ve 
uçucu ya  içeriklerinin belirlenmesi ve ümitvar tiplerin seçilmesi amac  ile yapt  çal mada lokasyonlar aras nda hem uçucu 
ya  içerikleri hem de fenolik bile enler ve antioksidan aktivite bak m ndan önemli farkl l klar n bulundu unu saptam t r.  

Özcan ve Akbulut, (1998) taraf ndan yap lan çal mada, çel’den toplanan farkl  iki renk ve büyüklükteki mersin 
meyvelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmi ; mor renkli meyvelerde antosiyanin tespit edilirken, beyaz renkli 
meyvelerde antosiyanin bulunmad , mor meyvelerde tanen miktar n n beyazlara göre oldukça yüksek oldu u tespit 
edilmi tir.  Meyve a rl  beyaz meyvelerde ortalama olarak 4.53 g, büyük mor meyvelerde 2.25 g, küçük mor meyvelerde 
ise 1.21g olarak bulunmu tur.  

Hac sefero ullar  ve ark., (2012), siyah ve beyaz meyveli mersin bitkisinin potansiyel kullan mlar n  belirlemek için 
biyokimyasal ve teknolojik özelliklerini ara t rm lar ve ortalama 0.94 g a rl a sahip siyah mersin meyvesinin kuru madde 
oran n n 24.28, protein  miktar n n 7.47, ya  oran n n 3.487, kül miktar n n  3.02, pH de erinin 4.39, bask n organik 
asidin sitrik asit (1104.85 mg/L) oldu unu belirlemi lerdir. 

Ayd n ve Özcan, (2007) mersin meyvelerinin ham ya , ham protein, ham lif, indirgen eker, tanen, kül, suda çözünür kuru 
madde içeriklerini s ras yla, 2.37, 4.17, 17.41, 8.64, 76.11 mg/100 g, 0.725 ve 52.94 olarak tespit etmi lerdir.  

Sardunya adas nda siyah mersin meyvelerinden yap lan likör üretim ihtiyac nda standart meyve özellikleri gösteren meyve 
elde etmek amac yla yap lan çal mada, a aç ba  verim, 2.49-3.91 kg; ortalama tane a rl , 0.19-0.47 g; meyve kuru 
a rl ,  (w/w) 30.5-34.9; çekirdek a rl ,  (w/w) 13.2-23.6; meyvedeki çekirdek say s  4-16 adet aras nda de i ti i 
belirlenmi tir (Tuberosa ve ark., 2007). Yine Sardunya adas nda yeti en siyah mersinlerde; meyve a rl  0,16-0,75 g; 
meyve uzunlu u 0,8-1,5 cm aras nda de i mi tir. Sürgün ba na meyve say s  oldukça de i ken olup 1,5-11 aras nda 
de i mi tir. Meyve sap uzunlu u, 0,65-2,94 cm; meyve ba na çekirdek a rl , 0,01-0,21 g; meyve ba na çekirdek say s  
3,2-18,9; meyve eti/çekirdek oran  0,8-13,8 aras nda de i mi tir (Mulas ve Cani, 1999). talya’da yap lan bir ba ka çal mada 
yabani siyah ve beyaz mersin meyvelerinin a rl klar  s ras yla 0.54 ve 0.58 g olarak belirlemi tir. Ayn  bitkilerde s ras yla 
çekirdek a rl , 7.16 ve 7.02 mg; meyve uzunlu u, 11.03 ve 10.87 mm; meyve geni li i, 10.21 ve 10.58 mm; meyve ba na 
çekirdek say s  12.06 ve 11.23 adet olarak saptanm t r (Traveset ve ark. 2001). Mulas ve ark., (2002) Sardunya adas nda 
selekte ettikleri 16 siyah mersin çe idinide; meyve a rl  0,28-0,69 g, meyve sap uzunlu u 1,20-2,64 cm, meyve 
eti/çekirdek oran  2,3-6,64 yapra n uzunluk/geni lik oran  1,98-3,37 aras nda de i i ini belirlemi lerdir. 

Yukar daki çal malardan görüldü ü üzere, mersin bitkileri aras nda meyve irili i aç s ndan oldukça büyük varyasyon vard r. 
Bu kadar büyük varyasyonun genetik farkl l klardan kaynaklanabilece i gibi iklim ve toprak ko ullar  ile bitkinin sulama ve 
beslenme durumuyla ilgili olmas  kuvvetle muhtemeldir.  

Do adaki yabani mersin bitkileri özellikle ku lar n beslenmesi sonucu, çekirdeklerden ç km  her biri ayr  genetik yap ya 
sahip farkl  bireylerdir. te bu farkl  bireyler aras nda üstün özelliklere sahip olanlar n tespit edilerek koruma alt na 
al nmas nda yarar vard r. Bu ise üstün özellikleri olan genotiplerin  (iri meyve, az çekirdekli, tanen miktar  az, eker içeri i 
yüksek, uçucu ya  ve biyokimyasal içerik bak m ndan üstün genotipler) belirlenerek, bitkilerin bu yönde slah edilmesini ve 
çe it geli tirme amaçl  klon seleksiyonuna tabi tutulmas n n gereklili ini ortaya koymaktad r. Bu durum bitkilerin kullan m 
alanlar n , meyvelerin pazar de erini ve tüketim miktar n  artt racakt r. Siyah mersinin meyve kalitesini artt rmak amac  ile 
Al m ve Uzun, (2017) taraf ndan yap lan bir çal mada;  büyük balon ve tam çiçekte ard arda iki kez 100 ppm GA3 
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uygulamas n n kontrolde 10.69 adet meyve-1 olan çekirdek say s n  1.98’e dü ürdü ü belirlenmi tir. Ayr ca meyvedeki 
çekirdek oran  kontrolde 15.08 iken ard arda 3 defa 100 ppm GA uygulamas  ile 4.98’e kadar dü mü tür.  Baz  GA3 
uygulamalar  ise 10.67 oran nda çekirdeksiz meyve (o çekirdek) olu umunu sa lam t r. Di er taraftan, GA uygulamalar  
meyvelerin a rl klar nda de i ikli e neden olmam t r. 

Yurtd nda özellikle Akdeniz ülkelerinde de i ik amaçlarla fakat daha çok yapra ndan mersin uçucu ya  elde etmek veya 
meyvesinden likör yapmak üzere do adan mersin yaprak ve meyveleri toplanmaktad r. Dolay s yla bu aç dan birçok 
ara t rma yap lm t r. Ancak iri meyveli ve taze tüketime uygun mersin seleksiyonu ve yeti tiricili i konusunda bir çal maya 
rastlanmam t r. Yap lan seleksiyon çal malar  daha çok likör yap m na uygun küçük meyveli siyah mersin üzerine 
yo unla m t r. Ancak özellikle talya’da mersin likörüne talebin artmas  do adan toplanan meyvelerin yan  s ra ticari 
bahçelerin de kurulmas n  zorunlu hale getirmi tir (Mulas ve Cani, 1999). 

Siyah mersin meyveleri bünyesinde bar nd rd  fenolik bile ikler nedeniyle hem insan sa l  aç s ndan yararl  maddeleri 
hem de g da sektörünün talep etti i antioksidan maddeleri içermektedir. Bu aç dan bak ld nda siyah mersin meyvelerinin 
oldukça yüksek bir potansiyele sahip oldu u görülmektedir. Son y llarda di er siyah renkli meyvelerde oldu u gibi, siyah 
meyveli mersine olan talebin artmas na ve bu konularda yap lan çal malar n yo unla mas na neden olmu tur.  

Ülkemizde yap lan bir ara t rmada, yabani siyah mersin meyvelerinin en yüksek antiradikal aktiviteyi gösterdi i, bunu a  
siyah ve yabani beyaz mersin meyvelerinin takip etti i tespit edilmi tir. Siyah mersin meyvelerinin antiradikal aktivitesinin 
üzüm ve dut meyvelerinden daha yüksek oldu u, ayr ca sentetik antioksidan olan Bütillenmi  Hidroksitoluen (BHT) ile ayn  
aktiviteyi gösterdi i belirlenmi tir (Bay r, 2011).  

Mersin meyvelerinin bütün meyve, kabuk ve çekirdeklerden olu an de i ik k s mlar ndaki fenolik madde ve antioksidant 
içeriklerinde de i iklikler Wannes ve ark., (2012) taraf ndan belirlenmi tir. Buna göre toplam fenoller en fazla çekirdekte, 
toplam flavonoidler ise kabukta en fazla bulunmu tur. Kabukta antosiyaninlerin, çekirdekte ise antioksidanlar n en yüksek 
oldu u tespit edilmi tir. 

Mersin meyvelerinin toplam fenolik madde içeri inin 3.57 ile 101 mg/g, toplam antosiyanin miktar n n 0-12.1 mg/g, 
antioksidan aktivitesinin (IC50) 19.4 ile 389 g/mL aras nda de i ti i bildirilmi tir (Reynertson ve ark., 2008).  

Ülkemizde yap lan bir ara t rmada, yabani olarak yeti en beyaz ve siyah mersinlerde antioksidan kapasitesinin oldukça 
yüksek oldu u saptanm t r. Bu durum DPPH ve -karoten-linoleik asit antioksidan ölçüm yöntemleriyle teyit edilmi tir 
(Serçe ve ark., 2010a). Yap lan bir ba ka çal mada meyvede antioksidan aktivitenin 74.51-91.65 g/mL DPPH, toplam 
fenolik madde miktar n n ise 44.41 ve 88.56 mg GAE/g kuru madde aras nda de i ti i ifade edilmi tir (Serçe ve ark., 2010b).  

Mersin (Myrtus communis L.) bitkilerinde farkl  hasat zamanlar n n uçucu ya  oranlar na etkisini ara t rmak amac yla 
yürütülen bir çal mada; Mersin bitkisinden Ekim 2002 tarihinden itibaren bir y l boyunca her ay n 15’inde ve günün üç 
farkl  saatinde (08:00, 13:00, 18:00) olacak ekilde yaprakl  dal örnekleri al nm t r. Mersin (Myrtus communis L.) bitkisinde 
en yüksek uçucu ya  oran  ortalama  0.725 ile Temmuz ay nda saat 18.00’de yap lan hasatta, en dü ük oran ise ortalama  
0.250 ile mart ay nda saat 13.00’de yap lan hasatta elde edildi i gözlenmi tir (Avc  ve Bayram, 2008). 

Uzun ve ark., (2014) taraf ndan Antalya yöresinde yap lan çal mada, en yüksek antioksidan aktivite yapraklarda 
saptanm t r. Bunu meyve çay , reçel, marmelat ve meyve suyu takip etmi tir. Meyvelerde en önemli organik asitlerin; malik 
asit (330-809 mg/100g taze meyve) ve sitrik asit (106,1-190,1 mg/100g taze meyve) oldu u saptanm t r. Yapraklardaki 
uçucu ya  bile enlerinin içerisinde en fazla bulunan 1,8-cineole ve -pinene oran  s ras yla; siyah mersin için 38,65 ve 

30,15; beyaz mersin için 33,94 ve 29,33 olarak saptanm t r. Ara t r c lar endüstrinin siyah mersin talebini kar lamak 
amac yla siyah mersin üretiminin te vik edilmesi gerekti ini vurgulam lard r. 

Mersin meyvelerindeki tanenler burukluk tad  vermekte ve meyve tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak fenolik 
maddeler meyvelerin antioksidan kapasitesiyle do ru orant l d r. Bu nedenle fenolik içeri i yüksek fakat burukluk tad  veren 
tanen içeri i dü ük genotipler önemlidir. Tanenlerin özellikle meyvelerin olgunla mam  oldu u erken dönemdeki miktar  
yüksek olmaktad r. Fadda ve Mulas (2010), toplam fenol ve tanenlerin meyve tutumundan sonra en yüksek düzeyde 
oldu unu ve meyve geli imi ile dü tü ünü ifade etmi lerdir. Barboni ve ark. (2010), Korsika adas nda de i ik ekolojilerden 
toplad klar  mersin meyvelerinde fenolik madde konsantrasyonunun y llara göre de i ti ini bulmu lar ve bunun nedeninin 
toprak ko ullar n n ve bitkilerin orijininin farkl  olmas ndan kaynakland n  ifade etmi lerdir.  

Meyvelerdeki fenol ve tanen miktar  büyük oranda çekirdekten kaynaklanmaktad r ve antioksidan aktivitesi ile do rudan 
ili kilidir. Ancak meyve etinde antosiyanin gibi yüksek miktarda fenol içeren koyu renkli meyvelerin belirlenmesi, ve meyve 
eti fazla olan iri tiplerin selekte edilmesi,  mersinde antioksidan etkisini azaltmadan  buruklu u az olan yeni çe itlerin ortaya 
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ç kmas na imkan tan yacakt r.  

talya’da farkl  ekolojilerden toplanan mersin ekotiplerinin yaprak ve meyvelerinde bulunan uçucu ya lar n bile en ve miktar  
olarak çok benzerlik gösterdi i saptanm t r. En önemli uçucu ya  bile eninin -pinene oldu u ve yaprak uçucu ya  
içerisindeki oran  41.6 iken meyve uçucu ya  içerisindeki oran n n 51.1 oldu u saptanm t r. Di er uçucu ya  
bile enleri ise 1,8-cineole, limonene ve trans-myrtanol acetate eklinde s ralanm t r (Flamini ve ark., 2004). 

Tuberoso ve ark. (2010), meyvelerin antioksidan ve antiradikal  aktivitesinin ve  toplam fenol ile yak ndan ili kili oldu unu 
tespit etmi lerdir. Etil alkol ile yap lan ekstraktlar n myricetin-3O-galactoside ve myricetin-3-O-rhamnoside aç s ndan  
zengin oldu unu ve bu molekülllerin de serbest radikalleri inhibe etmede etkin oldu unu belirtmi tir. 

Yukar daki verilerin nda; mersin meyvesinin farkl  cinste ve miktarda içerdi i biyokimyasal maddeler nedeniyle, gerek 
insan sa l  için yararl  maddeleri ve gerekse g da sektörünün talep etti i do al aroma, renk ve antioksidan maddeleri 
bünyesinde bar nd rmakta ve bu aç dan s n rs z bir potansiyele sahip oldu u anla lmaktad r. Ancak bu potansiyelin harekete 
geçirilebilmesi için uygun genotiplerin belirlenip çe it elde edilmesi ve tar m n n geli tirilmesi gerekir. Bu ise mersin 
konusunda özellikle yurdumuzda yap lacak çal malar n artt r lmas yla mümkün olacakt r. 

Mersin meyvesi küçük meyveler grubunda yer alan genellikle yabani olarak yeti en ancak ba ta talya olmak üzere baz  
ülkelerde kültür çe itleri de bulunan bir meyvedir.  (Mulas ve ark., 2002). Yap lan literatür ara t rmalar nda çal malar n 
ço unlukla yabani olarak yeti en mersin bitkisinin uçucu ya lar , meyvelerinin fiziksel özellikleri ve biyokimyasal içerikleri 
üzerine yo unla t  görülmü tür. Ülkemizde bitkilerin kültüre al nmas  ve çe it geli tirme üzerine herhangi bir çal maya 
rastlanmam t r. Ancak Hatay ilinde az say da baz  lokal ekotipler tespit edilmi tir (Serçe ve ark., 2008). Mersin bitkisinin 
imdiye kadar tescil edilmi  herhangi bir kültür çe idi bulunmamaktad r.  

Bu çal ma, Akdeniz bölgelerinde yeti en  taze tüketim ve uçucu ya  özellikleri bak m ndan  üstün siyah ve beyaz mersin 
tiplerinin kültüre al narak gen havuzunun olu turulmas  ve mersin bitkilerinde yap lacak fiziksel ve kimyasal analizleri 
kapsamaktad r. Buradan elde edilecek bilgilere dayanarak ümitvar çe it adaylar  ile ileride klon seleksiyonu çal malar  
yap larak yeni mersin çe itleri geli tirilebilecektir. 

 

MATERYAL ve METOT  

  

Çal ma; Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsünün Aksu biriminde 2019-2023 y llar  aras nda 5 y l süreyle 
yürütülecektir. 

Materyal:  

     Denemede kullan lacak olan mersin bitkileri Akdeniz bölgesinde yeti en siyah ve beyaz mersin genotipleri aras ndan 
belirlenecektir. Bu amaçla, Akdeniz bölgesinde (Hatay-Fethiye aras ) deniz kenar  olan bütün iller inceleme alan  olacakt r. 
Öncelikle bu illere ait deniz kenar nda sahili olan tüm ilçeler incelenecektir. lçe Tar m Müdürlükleri ve Orman Bölge 
Müdürlükleri ile temasa geçilerek ilk y l toplama yap lacak mevcut mersin toplama lokasyonlar  belirlenecektir. 
Lokasyonlar n belirlenmesinde mersin toplay c lar  ve sat c lar  ile görü ülecek ve herbaryum çal malar ndan 
faydalan lacakt r. Ayr ca projede önceden yap lan “Antalya Do al Floras nda Yay l  Gösteren Mersin (Myrtus communis 
L.)’in Toplanmas  ve Karekterizasyonu” isimli TAGEM ve “Endüstriyel amaçl  organik siyah mersin yeti tiricili inin 
geli tirilmesi” isimli TAGEM AR-GE projelerinden elde edilen ümitvar genotiplere ula lmaya çal larak bu çal malardan 
da faydalan lmaya çal lacakt r. 

Projenin ilk y l nda Do u Akdeniz bölgesinden, ikinci y l nda ise Bat  Akdeniz Bölgesinden örnekler toplanacakt r. Bu 
yörelere mersin meyvesinin olgunla ma dönemi olan Ekim-Ocak aylar nda gidilerek proje amac na uygun olarak belirlenen 
genotiplerden meyve, yaprak örnekleri al nacak ve so uk zinciri bozulmadan laboratuvara getirilerek fiziksel, kimyasal 
analizleri yap lacakt r. Ayr ca meyve ve yaprak örnekleri al nan bitkilerden ubat-Nisan aylar nda al nan çelikler ile 
bitkilerin üretimleri gerçekle tirilecektir. Belirlenen genotiplerin yeti ti i alanlar n toprak özellikleri, bitki örtüsü, sulama 
durumu, rak m , koordinatlar  belirlenerek toprak örnekleri al nacakt r. Ara t rma tesadüf bloklar  deneme desenine göre Bat  
ve Do u Akdeniz Bölgelerinden toplanan genotipler kendi içinde de erlendirilecek ekilde kurulacakt r. 
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Metot:  

 

Her bir bitkinin tohumdan ç kt  dolay s yla ayr  bir fert oldu u kabul edilerek örnekler her bir bitki için ayr  ayr  
al nacakt r. Ara t rma kapsam nda seçilen her bir bitkinin bitkisel özellikleri belirlenecek, meyve ve yapraklar n n pomolojik 
ve kimyasal analizleri yap lacakt r. Mersin bitkilerinin meyve ve yaprak örnekleri meyvelerin olgunla t  Ekim-Ocak 
aylar nda, bitkilerin çelikleri ise ubat-Nisan aylar  aras nda al nacakt r. Ayr ca uçucu ya  analizleri için her bir bitkiyi temsil 
edecek ekilde homojen olarak her bir bitkiden 30 gr yaprak örne i toplanacakt r. Meyve ve yaprak örnekleri her bir bitkinin 
dört bir taraf ndan 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 25 adet olacak ekilde toplanacakt r. 

Genotiplerin de erlendirilmesinde; do al mersin bitkileri aras ndan sofral k olarak taze tüketime uygun iri meyveye sahip, 
çekirdek say s  ve tanen miktar  nispeten az ve suda çözünen kuru madde miktar , antioksidan aktivitesi ve uçucu ya  miktar  
yüksek olan bitkiler tercih edilecektir. Belirlenecek genotiplerde morfolojik ve biyokimyasal özellikler tespit edilecektir. 
Al nan bitki ve meyve örneklerinde a a da belirtilen parametreler incelenecektir. 

1.  

Bitkisel özelliklerin belirlenmesinde bitki habitusu, yaprak uzunlu u (mm), yaprak geni li i (mm), yaprak uzunlu u/ 
geni li i oran  ile ilgili ilgili ölçümler yap lacakt r. Mersin bitkisine ait bir deskriptör bulunamad ndan di er meyve 
türlerinde kullan lan tan mlay c lar modifiye edilerek kullan lm t r.  

Bitki habitusu: Mersin bitkilerinin habituslar  1-6 skalas na göre 1: Tam dik, 2: Dik, 3: Az aç k, 4: Aç k, 5: Yayvan, 6: 
Sark k 7: Çal  eklinde de erlendirilecektir (Y ld r m, 2012). 

Her bitkiden sürgünün orta k sm ndan geli mesini tamamlam , her tekerrürde 10 yaprak olmak 
üzere toplam 30 yaprak al narak, dijital kumpas yard m yla yapra n boyuna en uzun yerinden mm olarak ölçülecektir.  

Her bitkiden sürgünün orta k sm ndan geli mesini tamamlam , her tekerrürde 10 yaprak olmak 
üzere toplam 30 yaprak al narak, dijital kumpas yard m yla yapra n enine en geni  yerinden mm olarak ölçülecektir.  

Yaprak rengi: Her bitkiden geli mesini tamamlam , her tekerrürde 10 yaprak olmak üzere toplam 30 yaprak al narak, 
yaprak rengi Minolta CR 400 renk ölçüm cihaz  ile L , Croma ve Hue de erleri olarak ölçülecektir. 
 

 

Her bir bitkiye ait meyvelerin; meyve a rl  (mg), meyve boyu (mm), meyve eni (mm), kaliks çap  (mm), meyve sap 
uzunlu u (mm), meyve eti sertli i (N), meyve rengi, çekirdek say s  (adet/meyve), geli memi  çekirdek say s  (adet/meyve), 
toplam çekirdek a rl  (mg/meyve), çekirdek oran  ( ) belirlenecektir. 

Meyvelerin her biri 0,01 g’a duyarl  hassas terazide saplar  temizlendikten sonra tek tek (mg) olarak 
tart lacak ve ortalamalar  al nacakt r (Cemero lu, 2007). Ortalama meyve a rl  olarak siyah mersinde 2 g, beyaz mersinde 
ise 5 g ve üzerinde meyveye sahip olan bitkiler tercih edilecektir.  

Meyve boyu (mm): Meyvelerin her biri boyuna en uzun k sm ndan 0,01 mm’ye duyarl  dijital kumpas ile (mm) olarak 
ölçülecek ve ortalamalar  al nacakt r (Cemero lu, 2007). 

Meyve eni (mm): Meyvelerin her biri enine en geni  k sm ndan 0,01 mm’ye duyarl  dijital kumpas ile (mm) olarak 
ölçülecek ve ortalamalar  al nacakt r (Cemero lu, 2007). 

 Meyvelerin sap uzunluklar  0,01 mm’ye duyarl  dijital kumpas ile ölçülerek (mm) olarak 
belirlenecek ortalamalar  al nacakt r. 

Meyve kopma kuvveti (N): Meyvelerin kopma kuvveti el dinamometresi (Chatillon) kullan larak ölçülecektir. Her bir 
meyvenin sap ndan koptu u andaki de er dinamometre ekran ndan okunacak ve sonuçlar Newton (N) olarak verilecektir 
(Gambella ve Paschino, 2010). 

Meyve rengi: Her bitkiden 9 cm çap ndaki petri kab n  dolduracak kadar meyve al narak Minolta CR 400 renk ölçüm cihaz  
ile ölçülecektir. Örneklerde ölçüm üç farkl  noktadan D65 k kayna  kullan larak okunan renk de erlerinin ortalamas  
al nacakt r. Renk ölçümünde L de eri beyazl k-siyahl k göstergesi olup 0 (siyah) ile 100 (beyaz) de erleri aras nda, a de eri 
ye illik-k rm zl k olup -60 (ye il) ile +60 (k rm z ) de erleri aras nda ve b de eri mavilik-sar l k göstergesi olup -60 (mavi) 
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ile +60 (sar ) de erleri aras nda de i im göstermektedir. Ayr ca proje kapsam nda kroma (C) ve renk yo unluk aç s  (h) 
de erleri de belirlenecektir (Özdemir, 2001). 

Meyvelerin her birinden ç kar lan çekirdeklerin say s  belirlenerek ortalamalar  al nacakt r. 
Çekirdek say s  bak m ndan az çekirdekli meyve (1-5 adet) s n f na giren genotipler tercih edilecektir. 

Mersin meyvesinin çekirdek say s na göre s n fland r lmas  a a da 
belirtildi i gibi 4 s n fta de erlendirilecektir (Al m ve Uzun, 2017). 

1. Çekirdeksiz meyve (0 çekirdek), 
2. Az çekirdekli meyve (1-5 çekirdek),  
3. Çekirdekli meyve (6-10 çekirdek),  
4. Çok çekirdekli meyve (10 çekirdekten daha fazla)   
 

 Meyvelerin her birinden ç kar lan geli memi , iz halindeki çekirdeklerin say s  
belirlenerek ortalamalar  al nacakt r. Geli memi  çekirdeklerin de erlendirilmesinde çekirdek a rl  2 mg dan dü ük olan 
çekirdekler, geli memi  çekirdek olarak kabul edilecektir (Al m ve Uzun, 2017). 

Meyvelerin her birinin çekirdekleri ç kart larak 0,01 g’a duyarl  hassas terazide 
tart lacak ve bir meyvedeki toplam çekirdek a rl  bulunacakt r. 

 Meyvelerin her birinin toplam çekirdek a rl  belirlendikten sonra bu de erin meyve a rl na 
oranlanmas yla hesaplanacakt r.  

 

 Meyve örneklerin SÇKM miktar  dijital refraktometre (Krüss marka) 
ile 24 °C’ de (oda s cakl nda) ölçülecek ve sonuçlar ( ) olarak belirlenecektir. Her bir örnekte yap lan 3 okuman n 
ortalamas  hesaplanacakt r (Cemero lu, 2007).  

 Meyve örneklerinin pH de eri, dijital pH metre ile ölçülerek belirlenecek ve her bir örnekte yap lan 3 okuman n 
ortalamas  al nacakt r (Cemero lu 2007).  

Meyve örneklerinden 10 g al narak 0.1 N NaOH ile pH 8.1’e kadar titre edilerek 
belirlenecektir.  Titrasyon i lemi her bir örnek için 3 kez tekrarlanacak ve elde edilen de erlerinin ortalamas  al narak her bir 
örnek için titre edilebilir asit miktar  mersinde hakim organik asit olan  malik asit (Uzun ve ark., 2014) olarak 
hesaplanacakt r. Titre edilebilir asit miktar n n belirlenmesinde, her bir örnekte yap lan 3 okuman n ortalamas  al nacak ve 
hesaplama s ras nda a a daki formül kullan lacakt r (Cemero lu 2010). 

        SxNxFxE 

A=---------------- x100 

             C 

 A:Asit miktar  (g/100 ml )  

 S:Kullan lan sodyum hidroksitin miktar  (ml) 

 N:Kullan lan sodyum hidroksitin normalitesi 

 F:Kullan lan sodyum hidroksitin faktörü (1) 

 E: lgili asitin equivalent de eri (malik asit için 0,067g al nmaktad r)  

 C:Al nan örnek miktar  (ml) 

Ekstraksiyon için 5 g örnek üzerine 9.5 ml 80’lik metanol eklenerek ultra-turrax 
homojenizatör yard m  ile yüksek devirde 2 dakika boyunca homojenize edilecektir. Örnekler orbital çalkalay c da 1 saat 
çalkalanacak ve ard ndan 5204 devirde 10 dakika santrifüj edilecektir. Bu i lemden sonra tüpün üstündeki s v  k s m al narak 
filtre ka d ndan geçirilecektir. Tüplerdeki kal nt  üzerine 10 ml 80’lik metanol eklenerek ektraksiyon i lemi 3 kez 
tekrarlanacak, ard ndan ekstraktlar 80’lik metanol ile 50 ml ye tamamlanacakt r (Cemero lu, 2010).  Ekstraksiyon ve 
kimyasal analizler 2 paralelli olacak ekilde yap lacakt r. 
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Toplam fenolik madde analizi: Toplam fenolik bile iklerin kolorimetrik olarak tayininde Spanos ve Wrolstad (1990) 
taraf ndan tan mlanan spektrofotometrik yöntem kullan lacakt r. Bu amaçla ekstrakte edilmi  örneklerden bir tüpe 100 l 
al narak üzerine 900 l destile su eklenecektir. Daha sonra 5 ml 0.2 N Folin-Ciocalteau çözeltisi ve 4 ml doymu  sodyum 
karbonat çözeltisi (75 g/l) ilave edilerek, tüpler vorteks ile iyice kar t r ld ktan sonra 2 saat karanl kta bekletilecektir. 
Spektrofotometrede 765 nm dalga boyunda okunacak absorbans de erinden ve gallik asit ile 0, 50, 100 ve 200 mg/100 
mL’lik çözeltiler haz rlanarak kalibrasyon e risi olu turulacak ve sonuçlar bu e riden faydalan larak hesaplanacakt r. 

 Toplam flavonoid miktar n n alüminyum klorid ile kolorimetrik olarak tayininde 
Karadeniz ve ark., (2005) taraf ndan tan mlanan spektrofotometrik yöntem kullan lacakt r. 1 ml ekstrakte edilmi  örnek 10 
ml’lik cam tüp içine konulacak, üzerine 4 ml distile su ve 0.3 ml 5’lik NaNO2 ilave edilecek ve kar t r lacakt r. 5 dk sonra 
0.6 ml 10’luk AlCl3.6H2O eklenecek, 5 dk sonra da 2 ml 1 mol/L’lik NaOH ilave edilecek ve toplam hacim distile suyla 10 
ml’ye tamamlanacakt r. Kar m iyi bir ekilde kar t r ld ktan sonra spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda okunacak 
sonuçlar kate in ile haz rlanm  kurveden yararlan larak hesaplanacakt r. 

Fenolik bile iklerin te hisi ve miktarlar n n belirlenmesi  

Fenolik bile iklerin te hisi HPLC cihaz  ile yap lacakt r. Çal mada farkl  fenolik bile ik standartlar  seçilerek bunlar n 
metanol ile haz rlanan çözeltileri örneklerin analiz ko ullar nda yürütülerek, her birinin tutulma zamanlar  ayr  ayr  
belirlenecektir. Bu standartlar n tutulma zamanlar  ile örnek kromatogramlar nda belirlenen piklerin tutulma zamanlar  
kar la t r larak tespit edilen pikler tan mlanmaya çal lacakt r. Fenolik bile ik standartlar n n tutulma zamanlar na ve farkl  
konsantrasyonlarda haz rlanan standartlara ait kalibrasyon e rileri yard m yla örneklerde bulunan fenolik bile iklerin 
kantitatif tayinleri hesaplanacakt r (Dopico-Garcia ve ark., 2007).  

Kromatografi ko ullar :   

Kolon: LiChroCART RP-18 (250x4 mm, 5 m partikül çap )   
Kolon s cakl : 25°C  
Hareketli faz : (A): Formik asit : Su (1:19), (B): Metanol  
Hareketli faz ak  h z : 0.9 ml/dk  
Enjeksiyon miktar : 20 l  
Dedektör: Diode array, 270, 280, 350, 365 ve 370 nm.  
Analiz süresi: 60 dk + 10 dk post run   
 

Gradient ak  sistemi:       

Süre (dk)  A (%)  B (%)  

0  100  0  

3  85  15  

13  75  25  

25  70  30  

35  65  35  

39  55  45  

42  55  45  

44  50  50  

47  45  55  

50  30  70  

56  25  75  

60  0  100  
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Toplam antosiyanin analizi: Toplam antosiyanin analizinde pH diferansiyel metodu kullan lacakt r. Bu amaçla örnek 
ekstraktlar ndan 1mL al n p üzerine 24 mL pH de eri 1,0 olan 0.025 M potasyum klorür (KCl) tampon çözeltisi eklenecektir. 
Yine ayn  ekilde ikinci bir deney tüpüne 1 mL örnek ekstrakt  al narak, üzerine 24 mL pH de eri 4,5 olan 0.4 M sodyum 
asetat tampon çözeltisi eklenecektir. Elde edilen kar mlar n absorbans de erleri spektrofotometrede 520 ve 700 nm 
ölçülerek toplam antosiyanin miktar  siyanidin-3- glukozit cinsinden hesaplanacakt r (Giusti ve Wrolstad, 2001). 

Toplam antosiyanin (siyanidin-3-glukozit, mg/kg) = 
A x MW x DF x103 

          x 1 

A (abosorbans de eri)  (A520nm – A700nm) pH 1.0 – (A520nm – A700nm) pH 4.5 

MW ( siyanidin-3-glikozitin molekül a rl )  449.2 g/mol 

DF; seyreltme faktörü 

 ; molar ekstinsiyon katsay s   26.900 (siyanidin-3-glikozit için) 

Antioksidan aktivite analizi: Örneklerin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesinde DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 
radikalinin inhibisyonu kapasitesi yöntemi kullan lacakt r. (Cemero lu, 2010).  

Tanen analizi: Tanenlerin ekstraksiyonu için, ö ütülmü  10 g meyve örne i üzerine 100 ml asidik metanol çözetlisi ( 0.1 
hidroklorik asit) eklenerek 1 saat karanl kta bekletilecektir. Ekstrakt filtre edilecek, hacim ayn  çözeltiyle 100 ml’ye 
tamamland ktan sonra analiz yap l ncaya kadar 4°C’de muhafaza edilecektir. Tanen miktar n  belirlemek için, 4 ml metanollü 
ekstrakt (1/25 seyreltilmi ) üzerine 2 ml etanol ve 4 ml vanillin solusyonu ( 1 vanillin, 70 sülfirik asit) eklenecek ve 500 
nm dalga boyunda okunacak absorbans de erinden ve kate in ile haz rlanm  kurveden yararlan larak toplam tanen miktar  
hesaplanacakt r (Fadda ve Mulas, 2010). 

4. Yapraklarda u  

Her bir bitkiden al nan yaprak örneklerinin uçucu ya  içeri i hidrodestilasyon yöntemiyle klevenger 
düzene inde yap lacakt r. 20 g örnek üzerine 200 ml saf su ilave edilerek 2 saat süreyle hidrodestilasyon gerçekle tirilecek 
ve uçucu ya  oran  hesaplanacakt r (Anonim 2011). 

Örneklerin uçucu ya  bile en analizi GC-MS (Gaz kromatografisi (Agilent 7890A)-kütle 
detektör (Agilent 5975C)) cihaz  ile kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 0.25 mm x 0.25 m) kullan larak 
gerçekle tirilecektir. Örnekler analiz edilmek üzere 1:100 oran nda hekzan ile seyreltilecektir. Analizde ta y c  gaz olarak 
0,8 mL/dk ak  h z nda helyum kullan lacak, örnekler cihaza 1 L olarak 40:1 split oran  ile enjekte edilecektir. Enjektör 
s cakl  250°C, kolon s cakl k program  60°C (10 dakika), 60°C’den 220°C’ye 4°C/dakika ve 220°C (10 dakika) olacak 
ekilde ayarlanacakt r. Bu s cakl k program  do rultusunda toplam analiz süresi 60 dakikad r. Kütle dedektörü için tarama 

aral  (m/z) 35-450 atomik kütle ünitesi ve elektron bombard man  iyonizasyonu 70 eV kullan lacakt r. Uçucu ya n 
bile enlerinin te hisinde ise WILEY, NIST ve OIL ADAMS kütüphanelerinin verileri esas al nacakt r. Sonuçlar n bile en 
ba l yüzdeleri FID dedektör kullan larak, bile enlerin te hisi ise MS dedektör kullan larak yap lacakt r. 

 

Çe itlerin tat ve aroma durumu 5 ki i taraf ndan yap lan duyusal analiz de erlerinin ortalamas  al narak 1-5 puan üzerinden 
(1: çok kötü, 2: kötü, 3: orta, 4:iyi, 5:çok iyi) de erlendirilecektir. (Kalyoncu, 1996). 

 

Bitkilerin çelikleri ubat-Nisan aylar  aras nda olacak ekilde, her bir genotipten 10-15 cm uzunlu unda, üzerinde 3-4 göz ve 
2-3 yaprak bulunan çeliklerden al nacakt r (Pignatti ve  Crobeddu, 2005). 

 Haz rlanan çelikler köklendirme ortam nda herhangi bir hastal k etmeninin bula mas n  engellemek amac yla fungusit ile 
ilaçlanarak dikilecektir. Çelikler perlit ve torf (1:1) kar m  ile doldurulmu  54 x 34 x 21 cm boyutlar nda plastik kasalara 
tesadüf parselleri deneme desenine göre, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 adet çelik olacak ekilde dikilecektir. Çelikler 
köklenene kadar kontrollü sisleme ortam nda bekletileceklerdir. Daha sonra köklenen çelikler 10 litrelik saks lara 
aktar lacakt r. Belirli büyüklü e ula an mersin fidanlar  projenin 4. y l nda araziye aktar larak mersin kolleksiyon bahçesi 
olu turulacakt r. Fidanlar n 1 x 4 m mesafe ile dikimleri gerçekle tirilecektir (Paschino ve Gambella, 2010). Yeti me 
sürecince, tüm kültürel uygulamalar (gübreleme, sulama, yabanc  otlar n temizlenmesi vb. i lemler) yap lacakt r. 
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Topra n fiziksel ve kimyasal analizleri Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Toprak ve Su Kaynaklar  
Laboratuar nda, gerçekle tirilecektir. Toprak örnekleri Jackson (1967) taraf ndan bildirilen esaslara uygun olarak, 0-20 cm 
derinlikten al nacakt r. Laboratuvara ula t r lan örnekler, hava kurusu hale getirildikten sonra 2 mm çapl  elekten elenerek 
analize haz r hale getirilecektir. Toprak örnekleri üzerinde gerekli analizlerin yap lmas nda a a da verilen yöntemlerden 
yararlan lacakt r. 

Toprak Analiz  

pH: Analize haz rlanm  olan toprak örneklerinin pH’lar  1/2.5 oran nda toprak-su kar m nda ölçülerek (Jackson, 1967) 
göre s n fland r lacakt r. 

Kireç (CaCO3): Toprak örneklerinin CaCO3 içerikleri Scheibler kalsimetresi ile ölçülerek; sonuçlar % CaCO3 olarak 
hesaplanacakt r (Ça lar, 1949). 

 Analize haz rlanm  olan toprak örneklerinin EC de erleri 1/2.5 oran nd toprak-su kar m nda 
elektriksel iletkenlik aleti ile belirlenerek, sonuçlar mhos cm-1 olarak verilerektir. 

Bouyoucos (1955) taraf ndan bildirildi i ekilde Hidrometre metoduna göre kum,   silt ve  kil miktarlar  
belirlenerek sonuçlar bünye üçgenine uygulanarak, topraklar n bünye s n flar  saptanacakt r (Black, 1957). 

Organik Madde: Modifiye Walkley-Black metoduna göre tayin edilerek (Black, 1965), sonuçlar  olarak hesaplanacakt r. 

Topraklar n fosfor miktarlar  Olsen yöntemine göre belirlenecektir (Olsen and Sommers, 1982). 

: Topraklar n ekstraksiyonunda 1 N Amonyum Asetat (pH 7) 
yöntemi, Kacar (1995) taraf ndan bildirildi i ekilde uygulanacakt r.  

 DTPA ile ekstraksiyon yolu ile elde edilen süzüklerde Fe, 
Zn, Mn ve Cu atomik absorbsiyon spektrometresi ile  okunup, Lindsay and Norvell (1978)’e göre de erlendirilecektir. 

 

Ara t rmada sonuçlar ndaki istatistiki farkl l klar n belirlenmesi amac  ile Minitab paket program nda varyans analizi 
yap lacak, varyasyon kaynaklar na ait ortalamalar n kar la t r lmas nda 5 önemlilik düzeyinde Tukey Testi kullan lacakt r 
(Düzgüne  ve ark., 1987) 
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 Faaliyetlerdeki   

Esra ALIM 

Örneklerin toplanmas ,  

Fiziksel ve kimyasal analizlerin yap lmas , 

Çeliklerin dikilmesi, 

Verilerin De erlendirilmesi,  

Sonuç Raporunun Haz rlanmas  

1-60 ay 

Orçun Ç nar 
Örneklerin toplanmas  

Kimyasal analizlerin yap lmas  

10-29 ay 

35-40 ay 

Dr. Fatma UYSAL 

Örneklerin toplanmas ,  

Üretim ortamlar n n haz rlanmas , 

Çeliklerin dikilmesi, 

Kültürel i lemlerin yap lmas  

10-60 ay 

Dr. Arzu BAYIR 
Örneklerin toplanmas ,  

Fiziksel ve kimyasal analizlerin yap lmas  

10-29 ay 

35-40 ay 

Sevda POLAT Do u Akdeniz Bölgesi örneklerinin toplanmas  
1-8 ay 

10-11 ay 

Kadriye YÜKSEL 
Uçucu ya lar n ç kart lmas , 

Uçucu ya  oran  ve bile enlerinin belirlenmesi  

18-22 ay 

30-34 ay 

Ay e TANIR  
Uçucu ya lar n ç kart lmas , 

Uçucu ya  oran  ve bile enlerinin belirlenmesi 

18-22 ay 

30-34 ay 

Asuman YERDELEN Toprak analizlerinin yap lmas  34-39 ay 
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

 Farkl  Kullan m Amaçlar na Uygun Mersin (Myrtus communis L.) Genotiplerinin Belirlenmesi 

: 

- Farkl  kullan m amaçlar na yönelik genotiplerini kültüre almak.  

- Islah çal malar nda kullan lacak gen havuzunu olu turmak. 

 

- Farkl  kullan m amaçlar na yönelik mersin çe itleri için tan t m günü düzenlenecektir. 

- Kamu kurulu lar  ve özel sektör ile i birli i yap larak üstün özellikteki mersin çe itleri ile farkl  bölgelerde kapama 
bahçelerin kurulacakt r. 

   
 

1 Farkl  kullan m amaçlar na yönelik mersin 
çe itleri  

- Proje sonucunda ortaya ç kacak sonuçlar  bölgedeki G da 
Tar m ve Hayvanc l k il ve ilçe Müdürlükleri, üretici 
birlikleri ve kooperatifleri arac l  ile demonstrasyon 
çal malar  yap larak bölgemiz üreticilerine tan t lacakt r. 

-Elde edilen çe itlerle kapama bahçe kurmak için üreticiler 
te vik edilecektir. 

2 Farkl  kullan m amaçlar na yönelik  genotiplerle 
mersin gen havuzunun olu turulmas  

Üstün özellikteki genotipler ilgili sektörler ile 
payla lacakt r. 

3 Yay nlar Proje sonucu elde edilen veriler ulusal ve uluslararas  
platformlarda yay nlanacakt r. 

 

 

 

  

 

     

06.1- Mamul Mal Al mlar  5.000 5.000    

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 10.500 1.000 1.000 1.000 500 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  12.500 12.500 4.500 500 500 

06.9- Di er Sermaye Giderleri  3.000 3.000 2.000 1.000 1.000 
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Toplam 
31.000 21.500 7.500 2.500 2.000 

Genel Toplam 64.500 

 
 

 

I II III IV 
SINIFLANDIRMASI  

1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

06 1 3 90 Di er Avadanl k Al mlar  10.000 5.000 5.000    

06 2 7 01 
Kimyevi Madde ile Kauçuk ve 
Plastik Ürün Al mlar  11.500 10.000 500 500 500  

06 2 6 01 Ka t ve Ka t Ürünleri Al m  2.500 500 500 500 500 500 

06 5 2 90 Di er Giderler 2.500 500 500 500 500 500 

06 5 3 90 Di er Ta ma Giderleri 6.000 2.000 2.000 2.000   

06 5 4 2 Akaryak t ve Ya  Al mlar  22.000 10.000 10.000 2.000   

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklar  

10.000 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000 

TOPLAM 31.000 21.500 7.500 2.500 2.000 

GENEL TOPLAM 64.500 
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Türkler tarihsel süreç içerisinde kültür varl klar  ve geleneksel de erleri ile etkile im içinde oldu u topluluklar  etkilemi  ve 

bu topluluklar n kültürleri üzerinde izler b rakm lard r. Özellikle Osmanl  imparatorlu u döneminde Balkan topluluklar  

üzerinde olan kültürel etkinin tarihsel izleri günümüzün geleneksel ürünlerinde etkisi korumaya devam etmektedir. Ancak 

Osmanl  imparatorlu unun kalbi ve do du u topraklar olan Anadolu’da geleneksel kültürün bir parças  olan unsurlar modern 

teknolojilerin içerisine dahil olamad klar  ve bilimsel de erleri ara t r c lar taraf ndan ortaya konmad  için günümüzde 

unutulmaya yüz tutmu tur. Sahip oldu u ho  koku ve aroma ile tarihsel süreçte sa l ktan sosyal ya ama her alana dahil olan 

ve geleneksel tatl  ve erbet gastronomi kültürünün vazgeçilmezlerinden olan Pelargonium graveolens L’Hér, halk aras nda 

bilinen ismi ile It r, bu de erli unsurlardan biridir. Geraniaceae familyas na ait ve t bbi de eri olan bu önemli türün sadece 

belirli bölgelerde tarihsel miras n bir parças  olarak, g da ürünlerinin üretim a amalar nda ve gastrointestinal sistem 

problemlerinin azalt lmas nda sosyal hayat n parças  olarak geleneksel kullan m n n varl n  sürdürmeye devam etti i, ancak 

bu kullan mlar n günümüzde unutulmaya yüz tuttu u bilinmektedir. Bilim ve teknolojik bilginin kullan m  ile gelenek ve 

gelecek aras nda köprü kurulmas  ve kültüre ait unsurlar n bilimsel de erlerinin ortaya konmas  ve korunmas  oldukça önem 

arz etmektedir. Bu köprülerle geleneksel komponentlerin; insan, agro-ekosistem ve sa l k üçgenindeki fayda ve zarar  ortaya 

konmu  olacakt r. Bu ba lamda Pelargonium graveolens L’Hér’e ait toprak üstü organlar n n sahip oldu u aroma özellikleri, 

uçucu ya  içeri i ve bu uçucu ya  bile enlerinin antimikrobiyal özellikleri birlikte dikkate al narak de erlendirme yap lm  

ve bu türün etnomedikal-geleneksel kullan m n n gelecek nesillere aktar lmas  hedeflenerek Pelargonium graveolens L’Hér‘e 

ait herban n; insan patojenlerinden Candida albicans’a kar  antimikrobial özellikleri ile önleyici olarak kullan lma 

potansiyelinin ara t r lmas  hedeflenmi tir. Antikandidal aktivitenin belirlenmesinde; konak mikroçevresinde patojenin 

virulans n  etkileyen en önemli faktörlerden olan ortam pH’lar  gözönünde bulundurulacak ve bu ba lamda deneysel 

modeller kurulacakt r. Böylece bu f rsatç  patojenin, patojenite gösterdi i orofarinks, G S ve ürüme sistemine ait farkl  pH 

ortamlar nda bu patojene kar  Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya n n etkileri ortaya konacakt r. Bu modelleme ile 

f rsatç  patojen C. albicans’a kar  do al-t bbi bitki kökenli ürün geli tirmenin basamaklar ndan ilki a lm  olacakt r. Ayn  

zamanda bu çal ma ile It r’ n geleneksel hayattaki yerinin bilimsel de eri ile birlikte ortaya konaca  yeniden hayat bulaca  

dü ünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pelargonium graveolens L’Hér, Uçucu Ya , It r, GC-MS-FID, Geleneksel Kullan m, Antikandidal 
aktivite, Candida albicans. 

Research on Pelargonium graveolens L’Hér Essential Oil’s Anticandidal Activity 

Abstract: Turks have historically influenced communities that interacted with cultural assets and traditional values, and left 

traces on the cultures of these communities. Nowadays Ottoman Empire historical traces of the cultural influence on the 

Balkan communities still can be seen, in particular in the traditional products of them. However, in Anatolia, in which is the 

heart of the Ottoman Empire and the lands of its birth, the elements that are part of the traditional cultures are now forgotten 

because they could not be able to be the part of widespread production technologies and these components scientific values 

are not revealed by researchers Pelargonium graveolens L'Hér, one of the irreplaceable component of traditional desserts and 

syrups with its pleasant and unique fragrance, is one of these valuable elements, and it is known as It r among the Turkish 

people. This important species of the Geraniaceae family, with its medical and traditional value, still in existence only as a 

part of historical heritage in certain regions of Turkey, in the preparation stages of food products and relieving the 

gastrointestinal problem but unfortunately it is fall into oblivion. It is necessary to establish the scientific value of the 

traditional use of these elements and protect them, which are possessed by our culture. Furthermore it is considerably 

important to bridging the gap between tradition and the future by use knowledge of science and technology, so the benefits 

and the harms of traditional components on humanbeing, agro-ecosystem and health can be revealed. In this context, 

evaluation of the aroma characteristics of this herba, its essential oil and its component and antimicrobial properties of them 
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will be evaluated by aiming transfer the ethnomedical and traditional usage to the future. It has been planned to evaluate the 

aerial part of Pelargonium graveolens L'Hér as a preservative and protective against the particular human pathogens, 

Candida albicans. In order to determined the response of C. albicans against to Pelargonium graveolens L’Hér’s essential 

oil, it is planned to construct and established the experimental models which are able to mimicry the microenvironment of the 

host, in the aspect of ambient pH, especially oral mucosa, stomach, intestine and urogenital system pH. So Pelargonium 

graveolens L'Hér essential oil against the key pathogenicity mechanism of Candida albicans, adaptation of ambient pH, will 

be evaluate and will be determined. It is thought that, It r’s traditional value will be enliven again via scientific knowledge 

which will obtain with this project. 

Anahtar Kelimeler: Pelargonium graveolens L'Hér, It r, GC-MS-FID, Traditional Use, Anticandidal activity, Candida 
albicans. 

 

  

Toplumun kültür unsurlar  içerisine nüfuz eden ve as rlar boyunca sosyal kültürün neredeyse her alan nda etnik kullan m  

olan türler üzerine yap lan ara t rmalarda son 10 y lda ciddi art  gözlenmektedir. Dünya genelinde “do al olana yönelim ve 

sentetik olandan kaç ” e iliminin bu yönlü ara t rmalara ivme kazand rd  bilinmektedir. Toplumsal yaz l  ve sözlü 

kaynaklar m zda kullan m na yer verilen ve geçmi te kültürün ya ayan bir unsuru olan Pelargonium graveolens L’Hér, It r, 

bu projenin çal ma konusu olarak seçilmi tir. Dünya genelinde introdüksiyonla yay l m  olan bu tür üzerine yap lan bilimsel 

çal malar incelenmi  ve etnobotanik, tarihsel ve kültürel kullan m  dikkate al narak gastrointestinal sistem (G S) patojenleri 

üzerine yo unla lm t r. G S’de kommensal olarak ya ayan ve günümüzde sa l kl  bireylerde dahi ya am kalitesini dü üren 

fungal opportunistik patojen Candida albicans üzerinde Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya n n etkilerinin; patojenin 

virulans  üzerine etkili olan konak ortam pH’lar  taklit edilerek kurulacak deneysel modellerle ara t r lmas  hedeflenmi tir. 

Bu patojenin farkl  ortam pH’lar nda Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya na verece i tepkilerin ortaya konmas  ile 

f rsatç  patojen C. albicans’a kar  do al-t bbi bitki kökenli ürün geli tirmenin ilk basama  da a lmas  planlanmaktad r. 

Mikroçevre ko ullar n n bu fungusun virulans özellikleri üzerinde ciddi etkileri oldu u dü ünüldü ünde, bu proje 

kapsam nda kurulacak deneysel modellerden elde edilecek verilerin uygulamaya ve antifungal bitkisel ürün geli tirmeye 

temel sa layaca  ve bu ürünleri geli tiren sektörlere hizmet edece i dü ünülmektedir. Özellikle orofarinks, vulvovaginal ve 

G S’te üreme gösteren bu patojenin Pelargonium graveolens L’Hér’den elde edilecek formülasyonlarla kontrol alt na 

al nabilece i dü ünülmektedir. Pelargonium graveolens uçucu ya n n n aktif bile enlerinin g da, tar m, kozmetik, 

aromaterapi, ecza, sa l k, gibi birçok sektörde farkl  amaçlarla kullan m n n oldu u dü ünüldü ünde, sentetik kimyasallara 

alternatif olabilme kapasitesine sahip do al ürünlerin geli tirilmesinde de önemli bir aday oldu u görülmektedir.  Bu türe ait 

çal malar ve bu projeden elde edilecek verilerin It r’ n geleneksel hayattaki yerinin bilimsel de eri ile birlikte ortaya 

konmas n  sa layaca  ve bu türün geleneksel ve modern teknoloji alanlar nda kullan m n n yayg nla t r lmas na katk  

sa layarak bu kütürel unsurun yeniden hayat bulaca  dü ünülmektedir.  

 

Bu proje ile a a daki ç kt lar n eldesi planlanmaktad r. Bunlar; 

- G da, tar m, kozmetik, aromaterapi, ecza, sa l k, gibi birçok sektörde farkl  amaçlarla kullan m  bulunan Pelargonium 

graveolens L’Hér’e ait uçucu ya n, standart ko ullar alt nda veriminin tespiti,  

-Standart ko ullar alt nda yeti tirilen Pelargonium graveolens L’Hér’e ait uçucu ya n GC, GC-MS, GC-FID    arac l  ile 

karakterizasyonu, 

-Candida albicans’ n, farkl  ortam pH modellerinde Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya n na kar  duyarl l n tespiti, 

-Duyarl l n ortaya ç kmas n  sa layan Minimum nhibisyon Konsantrasyonlar n n tespiti, 

-Yüksek glikoz konsantrasyonunda bu mikroorganizman n büyümesi üzerine uçucu ya n etkilerinin tespiti, 
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Bu proje ile eldesi planlanan ç kt lar n kullan m alanlar  a a da verilmi tir. Bunlar; 

-Ucuçu ya  ve komponentlerinin karakterizasyonu ile; g dalarda koruyucu ve katk  maddesi olarak, parfüm endüstrisinde, 

kozmetik endüstrisi ecza sektöründe formülasyon geli tirilmesi için hammadde,  tar msal alanda katma de eri yüksek ürün, 

sa l k sektörlerinde kullan labilme potansiyeli ortaya konmu  olacakt r.  

- Candida albicans’ n kolonizasyon gösterdi i farkl  pH ortamlar nda, bu türe ait uçucu ya n etkili  konsantrasyon 

de erlerinin tespiti ile bu organizmaya kar  dogal-t bbi bitki kökenli ürün geli tirilmesi a amas nda kullan labilecek ilk 

basamak veriler elde edilmi  olacakt r ve bu veriler bitkisel ürün geli tirme üzerine çal an farkl  sektörlere hizmet edecektir. 

- Candida albicans’ n G S eleman  oldu u dünüldü ünde yüksek glikoz konsantrasyonlar nda büyümesinin bu uçucu ya  ile 

control alt na al nmas n n sa lanmas  durumunda, g da sektöründe ekerli diyet ürünlerine eklenmesi sa lanarak fungusun 

h zl  büyümesi bask lanabilecektir. 

Sonuç olarak elde edilmesi planlanan muhtemel olumlu sonuçlar n g da, tar m, hayvanc l k, kozmetik, aromaterapi, ecza, 

parfüm ve sa l k gibi birçok alanda kullan labilece i ve yap lacak yeni çal malara kaynakl k edece i dü ünülmektedir. 

 

  

nsan n do al ve toplumsal çevresi ile etkile iminin sonucu olarak, tarihsel süreç içinde ortaya ç kan geleneklerin, maddi ve 

manevi unsurlar  ile gelecek nesillere aktar lmas  kültürün ya at lmas  için önem arz etmektedir. Toplumsal kültürün bir 

parças  olabilmi  objelerin zamanla dil, din, sanat, gelenek-görenekle kayna t  ve ya ayan bir organizman n uzuvlar  gibi, 

iç içe girdi i ve bu alanlarda farkl  rolleri ve görevleri üstlendi i bilinmektedir. Ancak bu objelerin zaman içinde 

kullan m n n azalmas  üstlendi i toplumsal rollerin de unutulmas n  ve kaybolmas n  beraberinde getirmi tir. Son y llarda 

dünya genelinde, milletlerin sahip olduklar  toplumsal kimli i korumak için gelene i ara t rma e iliminin artt  

gözlenmektedir. Bu ba lamda dünya genelinde yap lan etnobotanik ve etnomedikal kullan m n, bilimsel gerçekli inin 

ara t r lmas  için yap lan çal malar n say s nda art  gözlenmektedir. Özellikle bilim ve teknolojinin kullan m  ile geleneksel 

unsurlar n; insan, agro-ekosistem ve sa l k üçgenindeki fayda ve zarar n n ölçülmesi ile sahip oldu umuz kültürel unsurlar n 

bilimsel de erinin ortaya konulmas , korunmas  ve gelenek ile gelecek aras nda köprü kurulmas n n sa lanmas na katk da 

bulunulmas  planlanmaktad r. 

Halk aras nda It r, Sardunya isimleri ile bilinen, ho  koku ve aromas  ile geleneksel tatl  ve erbetlerimizin geçmi te 

vazgeçilmez unsurlar ndan biri olan Pelargonium graveolens L’Hér, Geraniaceae familyas na ait (Toygar ve Toygar, 2000) 

ve t bbi de eri olan önemli bir bitki türüdür. Yapraklar  üzerinde çok say da bulunan glandular tüyler (Boukhris ve ark. 2013) 

içerisindeki uçucu ya  (Ko ve ark. 2007) nedeniyle oldukça güçlü ve gül benzeri bir kokuya sahiptir. Güney Afrika orijinli 

olan ve dünya genelinde geni  yay l ma sahip olan Pelargonium cinsi, 750 bitki türüne sahiptir ve buradan Avrupa ülkelerine 

introdüksiyonu 17. yy’da yap lm t r (Asparpanah ve Ramezaloo, 2015). Ancak bu türün Anadolu ile ne zaman tan t r ld  

tam olarak bilinmemekte ve kullan m n n Anadolu Beylikleri dönemine kadar uzand  kültüre ait unsurlarda geçen 

temsillerinden anla lmaktad r. Dönemin hukuki kay tlar  olmas n n yan nda, toplumsal ve tarihsel kültürü yans tan kay tl  

belgeleri niteli inde olan, bölgelere ait kad  sicillerinde, It r ile “mis koku ve tat” kazand r lm  erbetlerin ve tatl lar n 

yap ld na yer verilmi  ve hangi dönemlerde hangi amaçlarla kullan ld  belirtilmi tir (Özdo an ve I k). Meyveler ve 

sütten yap lan erbetlerde, kuru meyvelerden yap lan tatl  ve ho aflar n içerisinde It r’ n aroma verici olarak kullan ld  ifade 

edilmi tir. (Anonim-Antalya Yöresi Yerel Halk Sözlü Bildirim). Özellikle haz rlanan bu tatl  ve erbetlerin sadece yaz 

mevsiminde de il, her dört mevsimde tüketildi i ve misafir a rlaman n önemli bir unsuru oldu u, Ramazan aylar  için ise 

vazgeçilmez oldu u bildirilmi tir (Özdo an ve I k). Pelargonium graveolens L’Hér’e ait uçucu ya n in-vivo deneysel 

modellerde diyabet hastal n n tedavisinde ümitvar sonuçlar verdi i dü ünüldü ünde tatl lar n içinde geleneksel 

kullan m n n önemi ortaya ç kmaktad r. Özellikle yo un ekerin vücuda g dalar arac l  ile al m ndan sonra insülin 

dengesinin sa lanmas , insan sa l  aç s ndan oldukça önem arz etmektedir ve It r uçucu ya n n bu konuda etkin oldu u 

gösterilmistir (Asparpanah ve Ramezaloo, 2015). Kültürümüz içerisinde tatl  ve erbetlere e lik etmesinin de eri yukar da 
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ifade edilen bilimsel çal malarla desteklenmektedir. Yine konstipasyon (kab zl k) etkilerini dengelemekten sorumlu olmas , 

hiperkolesteremiye engel olmas , diyare (ishal)’nin önlenmesindeki etkilili i gastronomik kullan m n n t bbi amaçlar 

aç s ndan önemini ortaya koymaktad r (Asparparaganah ve Ramezaloo, 2015). 

Osmanl  döneminde sadece g da ürünlerinde de il ayn  zamanda, ruhi ve akli hastal klar n tedavisinde müzik ile beraber ho  

kokular n birlikteli inden yararlan ld  ve bu kokular aras nda It r’ n da bulundu u ve bu tedavilerin etkili i yaz l  

kaynaklardan görülmektedir. (Güler, 2016) Sinir sistemi ile ili kilendirilen; uykusuzluk,  anksiyete, tedirginlik, asabiyet, 

duygusal çöküntü,  üzerine yap lan deneysel çal malarda bu türe ait uçucu ya n etkinlili i ve tedavi yan t  olu turdu u 

tespit edilmi tir (Asparpanah ve Ramezaloo, 2015). srail Hükümeti Tar msal Ara t rma Organizasyonu taraf ndan 2013 

y l nda yap lan, WO2013168090 numaral  patent ba vurusu incelendi inde (WO2013168090 patent web sayfas ) 

Pelargonium graveolens uçucu ya n n, nörodejeneratif hastal klar n tedavisi için kullan labilme potansiyeli görülmekte ve 

bunun haklar n n patentle bu organizasyon taraf ndan koruma alt na al nd  görülmektedir. 

Bunlar n yan  s ra divan iirlerinde ve tasavvuf gelene imizde t r ve sahip oldu u ho  koku temsili olarak kullan lm n n 

oldu u, bahar n evvelinde gelen Saba’n n sevgiliden geldi i ve edebi gelenekte kokusunun It r’a benzedi i bildirilmi tir 

( nalc k ve ark. 2005). 

Görüldü ü gibi It r-Sardunya geçmi imizde tasavvuf, iir, divan edebiyat , tatl  ve erbet kültürü, sa l k, tedavi, sanat gibi 

sosyal ve toplumsal hayat n unsurlar  içine önemli oranda kar m , It r- Sardunyadan farkl  amaçlarla yararlan lm  ve farkl  

rolleri üstlenerek sosyal hayat n ya ayan bir unsuru olmas  sa lanm t r. Ülkemizde her ne kadar kültürümüze nüfuz eden 

kullan m ekilleri ve alanlar  unutulmaya yüz tutsa da Pelargonium cinsine ait türlerin ve onlardan elde edilen ürünlerin 

dünya genelinde farkl  amaçlarla yayg n olarak kullan ld  görülmektedir. Örne in, Pelargonium sidoides türüne ait 

ekstrenin, so uk alg nl  ve grip tedavisinde geleneksel (Afrika) olarak kullan ld  ve bu kullan m n di er k talara ticari 

ekstraktlar olarak yay ld , (Matthys va ark. 2003) Rose geranium olarak isimlendirilen Pelargonium graveolens L’Hér 

türüne ait uçucu ya n ve bu uçucu ya  ana bile enlerinin, kozmetik, parfüm ve g da endüstrilerinde, aromaterapide ve ayn  

zamanda gastronomi alan nda, gösteri li çiçekleri ve yapraklar n n sahip oldu u aroma nedeniyle de peyzaj alanlar nda süs 

bitkisi olarak yayg n ekilde kullan ld  görülmektedir (Asparpanah ve Ramezaloo, 2015). 

Pelargonium roseum olarak da adland r lan Pelargonium graveolens L’Hér’in morfolojik özellikleri incelendi inde; odunsu 

merkezi ve yan dallar  olan kök sistemine sahip, yapraklar  ço unlukla alternat, palmat loblu veya pinnat, yaprak yüzeyi ho  

gül benzeri kokunun kayna  olan k sa, pürüzlü tüylerle kapl  oldu u görülür. Dik durumlu 5- petalli olan çiçekleri ise tek 

simetri plan na sahiptir, zigomorfiktir (Mahdieh ve ark., 2013; Carmen ve Hancu, 2014). Güzelli i ile süs bitkisi olarak 

kullan mlar n n yan  s ra, Pelargonium türleri parfüm endüstrisi için oldukça önemlidir ve ho  kokular  için kültüre 

al nm lard r. Bu türden elde edilen distilatlar ve absoluler yayg nl kla aroma terapi ve masaj terapisinde kullun lmaktad r. 

Kokulu Sardunya (It r Sardunya) olarak bilinen Pelargonium grandiflorum’un; yapraklar  gül (P. graveolens), tarç n, limon 

(P.crispum), ceviz, nane (P.tomentosum), elma (P. odoratissimum) gibi farkl  kokular ihtiva eden 200’den fazla kültür formu 

vard r (Starman, T.W., 2012). Pelargonium türlerinin süs bitkileri sektöründe kullan mlar n n yan  s ra dünya genelinde, g da 

ve çaylarda katk  maddesi olarak kullan m  yayg n oldu u gibi insanda hastal k yapan mikroorganizmal etmenler üzerine bu 

türe ait uçucu ya n etkilerini ara t ran çal malar n say s nda da son y llarda art  görülmektedir. Bitkilerle yap lan tedavi 

rejimlerinde P. graveolens’in intestinal problemler ve yara iyile mesinde kullan ld  görülmekted r (Carmen ve Hancu, 

2014). Antik ça lardan beri aromatik bitkilerin antiseptik özelliklerinin olmas  nedeniyle kullan ld  bilinmektedir ve 

bitkilerin farmasötik özelliklerinin bir k sm n n içerdikleri uçucu ya dan kaynakland  bildirilmi tir (Edris 2007). Son 

y llarda t bbi ve tar msal mücadelede bitkilerden özütlenen uçucu ya lar üzerinde yo un çal malar n yap ld  bilinmektedir. 

Yap lan çal malar sonucunda en iyi antimikrobiyal etki gösteren bitkilerin, Geraniaceae ve Lamiaceae familyalar na ait 

türler oldu u belirlenmi tir (Burt 2004). Farkl  ko ullar ve co rafyalarda yeti en Pelargonium graveolens türüne ait uçucu 

ya  bile enlerinin ve fenolik içeriklerinin ara t r ld  çok say da çal ma bulunmaktad r (Martins ve ark.,; Hsouna ve Hamdi, 
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2012; Lalli ve ark., 2008; Sabzghabaee ve ark., 2011; Matthys ve ark. 2003; Tanriseven ve Ayas, 2016; Ghannadi ve ark., 

2012). Akdeniz k y  eridinin bir parças  olan Antalya’da yeti tirilen Pelargonium graveolens L’Hér’in toprak üstü 

organlar ndan elde edilen uçucu ya n bile enlerinin ve bu uçucu ya n antimikrobiyal aktivitesini ara t r lmas n n 

planland  çal mam zda; bu türün uçucu ya  ana bile enleri;  25,99 sitronellol,  18,82 geraniol,  8,21 sitronellil 

format, % 3,08 geranil bütanoat olarak bulunmu tur (Tanriseven ve Ayas, 2016). Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya  

ana bile enlerinin dünya genelinde kullan mlar  incelendi inde; sitronellol’ün Amerikan G da ve laç Dairesi (FDA) 

taraf ndan g dalarda kullan m n n güvenli olarak kabul edildi i (sitronellol FDA web sayfas ), monoterpenoid olan 

geraniol’ün gül ya n n da bir k sm n  olu turmas  nedeniyle parfüm ve tatland r c  endüstrilerinde kullan ld  (NCBI, 

chembank, sitronellil format), sitronellil format n, Birle mi  Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO) ve (Dünya Sa l k Örgütü 

(WHO) uzman komitesi taraf ndan g da katk s  olarak kullan labilece inin belirtti i (NCBI, chembank, sitronellil 

format,FDA web sayfas ), geranil bütanoat’ n zarar durumunun olmad  (pubchem, webpage geranil bütanoat), ve geranil 

asetat’ n da temel olarak parfüm, krem ve sabunlarda koku verici olarak özellikle gül, lavanta ve geranium 

formülasyonlar nda kullan labilece i ve U.S. FDA taraf ndan g dalarda kullan m n n güvenli oldu u bildirilmi tir (geranil 

acetat, pubchem, web sayfas ). 

Yine bu türün sahip oldu u uçucu ya n farkl  patojen bakteri türleri üzerine antibakteriyal,  baz  Candida türleri üzerine 

antikandidal ve baz  fungus türleri üzerinde antifungal ve antiaflatoksik özelliklerinin çok say da bilimsel çal ma ile ortaya 

kondu u bilinmektedir. (Hsouna ve Hamdi, 2012; Lalli ve ark., 2008; Sabzghabaee ve ark., 2011; Matthys ve ark. 2003; 

Tanriseven ve Ayas, 2016; Ghannadi ve ark., 2012; Giongo ve ark., 2016; Rosato  ve ark.,2009; Asparpanah ve Ramezaloo, 

2015; Lis-Balchin ve ark., 1998). Özellikle meyve sular  ve reçel ve marmelatlarda mikrobiyal bozulmalara neden olan maya 

türleri ve ozmofilik maya cinsi olan Zygosaccharomyces’ler (Tanriseven, 2017 yay nlanmam  veri) üzerinde Pelargonium 

graveolens uçucu ya n n inhibitör etkiye sahip olmas  bu türe ait toprak üstü organlar n ve uçucu ya n reçel, marmelat ve 

tatl  sektörlerinde potansiyel bir g da koruyucu olabilece ini göstermektedir. Dolay s yla bu türe ait uçucu ya n antiferment 

etkilerinin de ara t r lmas  yararl  olacakt r. Yine funguslar n sekonder metabolitlerinden olan mikotoksin üretimi üzerinde 

bask lay c  etki gösterdi ini kan tlayan çal ma da,  ’un üretti i a atoxin B1 sekresyonu üzerinde 

Pelargonium graveolens’in (Singh ve ark., 2008) inhibitör etki gösterdi i ve toksisiteye neden olmayacak dozlarda g da 

koruyucusu olarak kullan labilece i bildirilmi tir. 

Antifungal, antikandidal ve antibakteriyal etkisi kan tlanm  di er bitki türleri incelendi inde, kekik ve kekik olarak 

tan mlanan türlerin güçlü inhibitör etkilere sahip oldu u ancak bu türlerin (Tanriseven ve ark., 2017) sahip oldu u uçucu 

ya lar n ana bile enlerinin istenmeyen ve bask n duyusal tatlar  olu turmalar  nedeniyle g dalarda kullan m alanlar n n 

s n rland  görülmektedir. Yine kekik ve kekik olarak tan mlanan Origanum, Satureja ve Thymbra cinslerine ait uçucu 

ya lar n epidermal yüzeylerde irritan etkiye sahip olmalar , güçlü antimikrobial etkiye sahip olmalar na ra men 

dermokozmetik ve tedavi amaçl  ürünlerde kullan m n  s n rland rmaktad r. Pelargonium graveolens L’Hér’in uçucu ya  ve 

farkl  çözücülerde haz rlanan ekstraktlar n n ise güçlü antimikrobiyal özelliklerinin (Saraswathi ve ark., 2016) yan nda tercih 

edilen koku ve tat özelliklere sahip olmas  g da sektöründe çok amaçl  olarak kullan lma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Ayn  zamanda bu türün uçucu ya n n ve ana bile enlerinin FDA taraf ndan "güvenli” olarak kabul edilmi  olmas  ve 

toksisite çal malar n n da yap lm  olmas , geçmi imizde sosyal hayat n unsurlar  olarak yayg n ekilde kulland m z bu 

de erli türün günümüzde de bilimsel kan tlar n nda yayg nl kla kullan labilece ini göstermektedir. Türk g da kodeksi 

incelendi inde; 26457 say l  9 Mart 2007’de Resmi Gazete’de yay nlanan Türk G da Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat Ve 

Tatland r lm  Kestane Püresi Tebli inde De i iklik Yapilmasi Hakkinda Tebli  (TEBL  NO: 2007/16), Ek-1’de t r olarak 

isimlendirilen ait yapraklar n ayvadan yap lm  reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, geleneksel 

reçel ve ekstra geleneksel reçellerde kullan labilece i belirtilmi tir. Ayn  tebli de aromatik bitkilerin tüm ürünlerde (reçel, 

ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçellerde) kullan labilece i bildirilmi tir. Bu ba lamda 

Pelargonium graveolens L’Hér  (It r-Sardunya) de önemli t bbi aromatik bitkilerden olmas  nedeniyle tebli e ve kullan ma 

uygun oldu u dü ünülebilir. Ayn  zamanda Pelargonium odaratissimum,  It r-Sardunya’dan belirgin elma kokusu ile 



 

Sayfa 129 / 589 
 

ayr lmakta ve dolay s yla farkl  duyusal uyar da bulunmaktad r (Pelargonium odaristimum data sheet, webpage).  

Son y llarda özellikle bu türe ait uçucu ya n yeni terapötik bir ajan olarak kullan l p kullan lmayaca  bilim dünyas  

taraf ndan yeniden tart lmaktad r (Hamidpour ve ark., 2017; Saraswathi ve ark., 2011; Bona ve ark., 2016). Pelargonim 

graveolens uçucu ya n n büyük oranda parfüm endüstrisi ve aroma terapide kullan m n n yan nda, konstipasyon, 

uykusuzluk, anksiyete, yüksek kan bas nc , hiperkolesterol ve kayg  bozuklu unu üzerine dengeleyici etkileri oldu unu 

gösteren çok say da çal ma bulunmaktad r (Lis, 1997).  Bunlara ek olarak son y llarda dizanteri, inflamasyon, a r geçen 

menstrual siklus, kanser ve hemoroidin etkilerini hafifletmesinde kullan labilir olu u ile de daha çok popülerlik kazanm t r. 

Bu türe ait uçucu ya lar n geleneksel kültürümüz yan nda gastrointestinal sistem rahats zl klar  üzerine farkl  toplumlar n da 

kültürlerinde etnomedikal kullan m n n olmas  (Asparganah ve Ramezanloo, 2015), günümüzde sa l kl  bireyleri de içine 

alan büyük bir populasyonu etkileyen f rsatç  patojen Candida albicans üzerine bu türün uçucu ya n n etkilerini ara t rmaya 

bizleri yönlendirmi tir.  

Candida albicans: 

Dünya üzerindeki ökaryotik türlerin say s  8.7 milyondur (Mora ve ark., 2011) ve funguslar bu rakam n yakla k olarak 

7’sini olu turur. Tüm funguslar içerisinde sadece 600 tür insan patojeni olarak tan mlanm t r (Brown ve ark., 2012). 

Görece küçük bir grup gibi görünen funguslar n ve sebep olduklar  hastal klar incelendi inde; dermatofit ve Malassezia 

türlerinin neden oldu u hafif enfeksiyonlar, Sporotrix schenkii gibi ciddi kutanöz enfeksiyonlara neden olan funguslar ve 

funguslar içerisinde Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, ve Candida albicans gibi 

hayat  tehtid edecek sistemik enfeksiyonlara neden olabilecek funguslar bulundu u görülmektedir. Candida türleri ABD’de 

hastane-kaynakl  edinilen sistemik infeksiyonlarda 4. s ray  almaktad r ve ölüm oran   50 dir (Pfaller ve Diekema, 2007; 

2010). C. albicans insanlarda iki ana tip infeksiyona neden olmaktad r; bunlar oral veya vaginal kandidiazis gibi yüzey 

infeksiyonlar  ve hayat  tehtid eden sitemik infeksiyonlard r (Calderone ve Clancy, 2012). C. albicans popülasyonun yakla k 

75’inin oral kavitesinde bulunmaktad r (Ruhnke., 2002.). Sa l kl  bireylerde bu kolonizasyon genellikle benigndir. Ancak 

ba kl  yetersiz olan bireyler ço unlukla tedaviye cevap vermeyen oral kavite infeksiyonlar  nedeniyle s k nt  

çekmektedir. Candida türleri ile ortaya ç kan bu oral infeksiyonlar, oral kandidiyozis (OC) olarak tan mlanmaktad r. Bu 

infeksiyonlar, Candida türleri içinde ço unlukla C. albicans’ n neden oldu u infeksiyonlard r ve özellikle orofarinks ve 

özefagusu etkiler. HIV’li hastalar, dental protez kullananlar ve ileri ya taki bireyler OC için risk faktörü ta yan bireylerdir. 

(Pappas ve ark., 2009).  

Oral kavite d nda Candidal infeksiyonlar incelendi inde; kad nlar n ortalama 75’inin ya amlar  boyunca en az bir defa 

vulvovajinal kandidiozis (VVC)’den dolay  s k nt  ya ad  bilinmektedir ve bu grubun %40-50’sinin tedavi sonras  mutlaka 

ek ikinci bir infeksiyona yakaland  bildirilmi tir. (Hurley ve De Louvois 2007).  Kad nlar n 8-9 gibi küçük bir 

bölümünün rekurrant-tekrarlayan VVC’yi y l boyunca 4 kez ya ad  da raporlanm t r. (Foxman ve ark.,1998). 

Predispozisyon faktörleri olarak; tip II diyabet, antibiyotik kullan m , oral kontraseptifler, hamilelik ve hormon tarapisi 

say lm t r (Fidel, 2004) 

Görülme s kl  ve ölüm oranlar  ile ili kilendirilmesine ra men, yüzeysel C. albicans infeksiyonlar  letal de ildir. Aksine 

sistemik candidiazis, antifungal kemorapiye ra men yüksek ölüm oranlar  ile ili kilidir. Nötropeni ve gastrointestinal 

mukozadaki hasar, sistemik yay lma yetene ine sahip kandidiazisin geli mesi için önemli risk faktörleridir (Koh ve ark., 

2008). 

Di er risk faktörleri aras nda; fungusun kan ak m na direkt giri ini sa layan merkezi venöz kateterler, fungusun daha h zl  

geli imi için ortam sa layan geni  spektrumlu antibakteriyallerin kullan m , tramva, gastrointestinal cerrahi say labilir.  

 

C.  albicans’ n farkl  konak ni lerini infekte etme yetene i geni  ranja sahip oldu u virulans faktörlerine ve uyum gücüne 

dayand r labilir. Maya ve hifal form aras ndaki morfolojik geçi , hücre yüzeyinde adezin ve invazinlerin ekspresyonu, 
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tigmotropizm, biofilm olu umu, fenotipik kayma ve hidrolitik enzimlerin hücre d na sal n m  bu türün önemli virulans 

faktörleri olarak say labilir. Bunlara ek olarak özellikle bu fungusun uyum gücü, ortam pH’ nda meydana gelen 

dalgalanmalara h zl  adaptasyonu, metabolik esnekli i, güçlü g da edinme sistemleri ve dirençli stres cevap mekanizmalar  

gibi özellikleri de say labilir. 

Polymorfizm: 

C. albicans polimorfik bir fungustur ve ovoid- ekilli tomurcuklanan bir maya olabildi i gibi, ayn  zamanda septa (pseudohif) 

konstrüksiyonu ile uzam  elipsoid hücrelere veya paralel duvarl  gerçek hifleri olu turabilir (Berman ve Sudbery 2002). leri 

morfolojisi incelendi inde beyaz opak hücreleri içeren yap lar oldu u, morfolojik aç lma esnas nda clamidosporlar n ince 

duvarl  spor benzeri yap lar olu turdu u gözlenir (Sudbery ve ark.,  2004). Maya ve gerçek hif yap lar  infeksiyon s ras nda 

farkl  fonksiyonlara sahiptir. C. albicans morfolojisi çevresel ko ullardan etkilenir, örene in; dü ük pH (  6) varl nda 

hücreler ço ounlukla maya formunda büyürler, oysa yüksek pH (  7) seviyelerinde hif büyümesi indüklenir (Odds, 1988). 

Bunlar n yan nda g da yoksunlu u, serum N-acetylglucozamin varl , fizyolojik s  ve CO2 varl  gibi çok say da çevresel 

ko ul hif olu umunu indükler (Sudbery, 2011). Morfogenezin,  mikrobial komünikasyonu ifade eden quorum sensing- 

çevreyi alg lama mekanizmas  ile de düzenlendi i çal malarla gösterilmi tir (Albuquerque ve Casadevall 2012). C. 

albicans’ n ana quorum sensing molekülleri aras nda farnesol, tyrosol and dodecanol bulunur. (Hornby ve ark., 2001; Chen 

ve ark., 2004; Hall ve ark., 2011). Quorum sensing mekanizmas  nedeniyle, yüksek hücre densitesi (  107 hücre ml-1) maya 

geli imini destekler, dü ük hücre densitesi ise (  107 hücre ml-1) hif formasyonu için uygundur. Maya ve hif büyüme formlar  

aras nda geçi  dimorfizm olarak tan mlan r ve her iki formun varl  da patojenite için önemlidir (Jacobsen  ve ark., 2012). 

Hif formunun maya formundan daha invazif oldu u çal malarla gösterilmi tir (Berman ve Sudbery 2002). Oysa 

disseminasyonla vücuda yay l m n gerçekle mesi için küçük maya formunun gereklili ine inan lmaktad r. (Saville  ve ark., 

2003) 

Biofilm Formasyonu: 

 C. albicans’ n önemli virulans faktörlerinden biri de abiyotik ve biyotik yüzeylerde biofilm olu turma kapasitesidir. 

Kateterler ve dental protezler abiyotik yüzeylere, mukozal hücre yüzeyi ise en yayg n biyotik yüzeylere örnek olarak 

verilebilir (Fanning ve Mitchell 2012). Biofilm formasyonu birbirini takip eden prosesleri içerir. Bunlar; maya hücrelerinin 

substrata tutunmas , bu hücrelerin proliferasyonu, hifal hücrelerin biofilmin üst k sm nda formasyonu, ekstraselüler matriks 

materyalinin akümülasyonu ve sonuç olarak maya hücrelerinin biofilm kompleksi içine da l m . Olgun biofilmler 

antimikrobiyal ajanlara ve konak immün sistemine kar  planktonik hücrelere göre daha dayan kl d r. Biofilmlerin artm  

direncinin nedeni kompleks biyofilm mimarisi ve biyofilm matriksinin artm  matabolik plastitesi ve ilaç effluks pompas n 

biofilm kompleks yap s  içinde yo un olarak ekspresyonundan kaynaklan r (Finkel ve Mitchell 2011). Biofilm içindeki maya 

hücrelerinin, fare modelinde yay lan infeksiyon olu turmada daha yüksek virulansa sahip oldu u gösterilmi tir.  Ana s  ok 

proteini HSP90 C. albicans’ n dispersiyonunda anahtar rolü oynad  ve Hsp90 n n biofilm antifungal ilaç direnci için gerekli 

oldu u son zamanlarda bulunmu tur (Robbins ve ark., 2011) 

 

C. albicans’da hif ve biofilm formasyonunu tetikleyen en önemli çevresel i aret kontak alg s d r. Yüzeyle konta a geçilmesi 

hif büyümesini açan bir anahtar olarak kabul edilebilir.  

Agar veya mukozal yüzeyler gibi belirli bir substrat n üzerinde bu hifler substratumun iç yüzeyine invaze olurlar. Kat  

yüzeylerle kontak ayn  zamanda biofilm formasyonunu da indükler (Kumamoto,2008) 

 

Konak hücre yüzeyine adezyon ve hifal büyümeyi takiben, C. albicans hifleri hidrolazlar  salg layabilirler. Burada amaç 

üzerinde üredikleri hücrelere aktif penetrasyonun sa lanmas d r (W chtler ve ark.,  2012). Buna ek olarak ekstraselüler g da 
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al m nda bu faktörün etkinli i artt rd  dü ünülmektedir (Naglik ve ark.,  2003). Salg lanan hidrolazlar n üç farkl  s n f  bu 

mikroorganizmada eksprese edilir. Bunlar;  proteazlar, fosfolipazlar ve lipazlard r. 

pH-  

nsan kona nda, C. albicans hafif alkaliden asidi e do ru geni  bir ranjda kendisini çepeçevre saran pH’a maruz kal r. Ek 

olarak, çevresel pH konak ni ine ba ml  olarak oldukça dinamik olabilir.  Bu nedenle pH’taki bu de i imlere 

adapte olmas  zorunluluktur. nsan kan  ve dokular hafif alkali pH’a sahipken (pH 7,4), sindirim kanal  çok asidikten (pH 2) 

daha alkaliye do ru geni  bir ranj gösterir (pH 8), vajinal pH ise ortalama 4 civar ndad r. Dolay s yla nötralden alkaline 

do ru de i im gösteren bu pH C. albicans’ ta ciddi strese neden olur,  bu stres pH’a duyarl  proteinlerin fonksiyonlar n n 

bozulmas na ve g da al n m n n engellenmesine neden olabilir (Davis, 2009). F rsatç  patojen olan Candida albicans için en 

önemli çevresel sinyal, ortam pH’ d r ve ortam pH’  bu mikroorganizmada fenotipik, metabolik ve fiziksel de i ikliklere 

neden olur (Sherrington ve ark., 2017). 

C. albicans, sadece çevresel pH’  alg lama ve buna uyumsama yetene ine de il, ayn  zamanda ekstraselüler pH’  düzenleme 

yetene ine de sahiptir. Bu yolla g da yoksunlu u s ras nda çevresel pH aktif olarak alkalinize edilir ve bunun neticesi olarak 

hif olu umu otoindüksiyonla gerçekle tirilmi  olur (Vylkova ve ark., 2011; Mayer ve ark., 2012). Bütün bu özellikler bu 

mikroorganizman n kommensal olarak ve fungal patojen olarak insanda e  zamanl  bulunmas n  destekler.  

Metabolik Adaptasyon:  

Tüm canl  organizmalar n büyümesi ve ya am n  sürdürmesi için besin; merkezi ve vazgeçilmez önko uldur. Dinamik çevre 

ko ullar nda metabolik adaptasyon alternatif besinlerin etkin asimilasyonuna arac l k eder (Brown ve ark., 2012). Bu 

metabolik esneklik özellikle farkl  konak ni lerinin infeksiyonu s ras nda önemlidir (Brock,  2009; Fleck ve ark.,  2011). 

Glikoliz, glukoneogenez ve besin yoksunlu una verilen cevaplar n tümünün konak kolonizasyonu ve patojenezini 

destekledi i dü ünülmektedir. Sa l kl  bireylerde C. albicans, ço unlukla gastrointestinal mikrobiomunun bir parças  olarak 

bulunur. Bu çevrede do al olarak besin konsantrasyonu yüksek olmas na ra men, fungus büyümesinin intestinal mikrobial 

floran n di er üyeleri ile girdi i rekabetle kontrol edildi i dü ünülmektedir (Brock 2009). Duyarl  bireylerde yay lmac  

kandidiazis süresince, C. albicans kan dola m na giri i edinir. Kan dokusu glukoz konsantrasyonu aç s ndan zengindir (6–8 

mM), ve bu besin kayna  birçok fungus için tercih edilen bir besin kayna d r.  

Yukar da ifade edilen bütün virulans mekanizmalar  göz önünde bulunduruldu unda, C. albicans’ n infeksiyon s ras nda 

kulland  patojenite mekanizmalar n n anla lmas  ve bunlara yönelik antifungal terapilerin ve diagnoz mekanizmalar n n 

geli tirilmesinin önemi ortaya ç kmaktad r. Antifungal ürünlerin, klasik olarak fungisidal aktiviteleri için dizayn edildi i ve 

amac n patojen mikroorganizman n öldürülmesi oldu u bilinmektedir. Son dönemlerde spesifik olarak virülans faktörlerinin 

hedeflenmesinin amaçland  ve bunlar n sonucunda yeni ümitvar stratejiler geli tirilmeye çal ld  bilinmektedir. 

Dimorfizm, proteazlar n sekresyonu, adhezin ve invazinlerin ekspresyonu gibi çe itli virülans faktörleri önemli hedefler 

olarak kabul edilmektedir (Soloviev ve ark., 2011). Yeni bulgular C. albicans’ n virülans na dair faktörleri alg lamaya ve 

aktivitesini çözme ve tedavi yollar  geli tirme konusunda yard mc  olacakt r. 

Bu projede çal ma konusu olarak seçilen fungus, Candida albicans, genel olarak de erlendirildi inde; insan patojenik 

Candida türleri aras nda en yayg n görüleni olmas  ile tan nmakta ve bu tür içerisinde cilt, mokozal ve sistemik 

infeksiyonlar n bulundu u geni  spektrumlu hastal klara neden olmaktad r (Moran ve ark., 2012).  Mukozal yüzeylerdeki C. 

albicans infeksiyonlar , oldukça yayg n ve özellikle de sa l kl  bireylerde de görülmekte ve bunlar n d nda ba kl  

yetersiz bireylerde do al bariyer hasar gördü ünde hayat  tehtid edecek infeksiyonlara yol açmaktad r. Bu infeksiyonlar 

s ras nda fungus insan vücudundaki neredeyse tüm organlarda kolonize olup ço alabilmektedir. 

 Normal ko ullar alt nda C. albicans mukozal bir kommensaldir ve insan populasyonunun büyük ço unlu unun 
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gastrointestinal kanal nda yo un olarak bulunmaktad r. Burada fungus yukar da ifade edildi i gibi; 1-normal mikrobial flora, 

2-epiteliyal bariyerler ve 3- do al immün sistem taraf ndan kontrol edilmektedir.  Ancak antibiyotik uygulamas , cerrahi 

müdahale, politravma ve nötropeni gibi durumlar invaziv kandidiazisin ortaya ç kmas  için ana risk faktörleri olarak kabul 

edilmektedir (Netea ve Gow, 2012) . Her ne kadar kommensal evre, konak için zarars z olarak tan mlansa da bu evre konak 

immün sistemi ile fungusun etkile imi ile yüksek oranda düzenlenmektedir (Mochon ve ark., 2010). C. albicans’ n 

kommensalizmden invaziv büyümeye geçi i tek bir durum de ildir, ancak konak ve patojen ili kili faktörler aras ndaki 

dinamik dengedeki kaymadan kaynaklanmaktad r. Fungusun konak dokusunun sa l kl  yüzeyine tutunmas  için, mukozal 

immün mekanizmalar n koydu u nöbetçi hücreleri göz önünde bulundurmas , di er mikroplarla alan ve g da için rekabet 

etmesi ve tutundu u selüler substratta de i iklik yapmas  gerekir (Mochon ve ark., 2010; Netea ve Gow, 2012). 

Bu ba lamda do al flora eleman  olarak insanda bulunan bu mikroorganizman n kommensal konumdan patojen konumuna 

geçi inin kontrol alt nda tutulmas n n ve bu yönde geli tirilecek stratejilerin önemi ortaya ç kmaktad r. Dolay s yla günlük 

diyete dahil edilebilecek ve mikroorganiman n virulans özelliklerini bask layacak do al-t bbi bitki ürünlerine dair 

ara t rmalar n yayg nla t r lmas  bu ihtiyaca verilebilecek önemli cevaplardan olabilir. Bu ba lamda Pelargonium graveolens 

L’Hér ( t r), do al kültürün bir parças  olarak yüzy llard r etnobotanik kullan m n n varl  ile, önemli bir türdür ve bu 

konudaki etkinli inin çal lmas  gerekmektedir.  

Özellikle t bbi aromatik bitki türlerinin mikroorganizmalar üzenrine aktivitelerinin ara t r ld  çal malar incelendi inde bu 

patojenlerin, konak çevresel ko ullar ndan ba ms z olarak incelendi i görülmektedir. Dolay s yla bu çal malar n 

sonuçlar n n uygulamaya aktar lmas  s ras nda in-vivo ve in-vitro ortamlar n uyumsuzlu u gözlenmekte ve deneysel 

modellerde elde edilen ba ar n n in-vivo’ya, patojenezin mikro ve makroçevre ile beraber ya and  canl  sisteme tam olarak 

aktar lamad  gözlenmektedir. Bu ba lamda hipotezin test edilmesi için kurulacak deneysel modelin mümkün oldu u kadar 

canl  sistemi patojenite üzerinde etkili olan ortam ko ullar  aç s ndan taklit etmesi zorunluluk halini alm t r. Yapmay  

planlad m z bu projede, tarihsel kültürümüzün bir parças  ve tarihsel süreçte etnobotanik ve etnomedikal kullan m  olan 

It r- Sardunya’n n (Pelargonium graveolens L’Hér)kullan m n n, günümüzün bilimsel normlar  desteklenerek farkl  

sektörlerdeki yerini almas n n sa lanmas na öncülük etmesi planlanmaktad r. Bu türe ait uçucu ya n günümüzde sa l kl  

bireylerde dahi kolonize olabilen C. albicans üzerine etkileri olabildi ince canl  sistemde varolan konak-konukçu ili kileri-

dengeleri, mikro–makro çevre ve ortam ko ullar  de erlendirilerek ara t r lmas  planlanmaktad r. Özellikle bu f rsatç  

patojenin en çok yerle im gösterdi i ve patogenezinin görüldü ü orofarinks, mide, intestinal sistem ve vulvovajinal yap lar n 

pH’  dikkate al narak farkl  pH de erlerine sahip deneysel modeller kurulacakt r.  Böylece uçucu ya n, patojenin virulans 

gösterdi i mikroçevre hedefine yönelik MIC de erleri tespit edilebilecektir. Yine dimorfik olan C. albicans’ n kolonizasyonu 

ve patojenezi s ras nda geçirdi i fenotipik de i imler, kaymalar göz önünde bulundurulacak ve hif ve maya formlar  üzerine 

etkin olan dozlar n tespit edilmesi sa lanacak ve ürün formülasyonunun geli tirilmesi için ilk a ama bilgiler elde edilmi  

olacakt r. Kültürümüzün bir unsuru olan sanat, iir, sosyal hayat, peyzaj, gastronomi ve sa l kta geçmi imizde birçok alana 

nüfuz eden bu önemli t bbi bitki türünün yeniden kültürün bir unsuru olmas n n yap lacak projelerle  desteklenece i 

dü ünülmektedir. 

 

MATERYAL ve METOT:   

1.Materyal 

1.1  

Pelargonium graveolens L’Hér, Enstitümüz (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) bünyesinde “Sardunyada Gen 

Havuzu Olu turulmas  ve Klon Seleksiyonu ile Çe it Geli tirilmesi (Proje No: TAGEM /BBAD/16/A09/P08/01)  projesi 

kapsam nda yeti tirilmektedir. Pelargonium graveolens L’Hér’e ait bitkiler, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
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Aksu –Merkez biriminde yeti tirilecek, proje kapsam nda tek klondan Temmuz-Eylül aylar nda çelik al nacakt r. Tepe 

çelikleri kullan lacak ve çelikler 5-10 cm uzunlu unda uç k s mda 1-2 adet yaprak içerecek ekilde haz rlanacakt r (Boodley, 

1981). Köklendirme hormonu olarak 1000 ppm IBA kullan lacakt r. Çeliklerin serada sisleme ünitesi alt nda saks /kasalarda 

köklendirilecek ve köklendirme amac yla torf+pomza (1:1) hacimsel oranlar  kullan lacakt r. Çelikler otomatik zaman ayarl  

sisleme (mistleme) sulama yöntemiyle sulanacak, sera içi s cakl k ve nem durumuna göre zaman ve süresi ayarlanacakt r. 

Kökler 3,5-4 cm uzunlu una eri ti inde çelikler saks  ortam na aktar larak seraya ta nacaklard r. Saks  ortam  olarak ise 

torf+pomza (1:1) ortam  kullan lacakt r.  

  

K n serada sadece donlu günlerde s tma sa lanacakt r. Yaz n ise a r  s cak ve a r  güne  ndan zarar görmeye kar  

gölge tozu, gölge a  gibi materyaller ile sera örtülecek, fan-ped sistemi ile sera s cakl  dü ürülecektir.  

1.2.2 Sulama:  

2 litre kapasiteli saks larda yeti tirilen sardunyalara bitki ba na 2 günde bir 200 ml besin solüsyonu sulama suyuyla birlikte 

verilecektir.  

  

Bitkilere Verilecek Besin Solüsyonu: mg/l olarak N: 150, P: 20, K: 200, Ca: 100, Mg: 50, Fe: 0.5, Mn: 0.12, Cu: 0.076, Zn: 

0.3, B: 0.5, Mo: 0.05 olacak ekilde ayarlanacakt r  (Neuman ve Hagiladi, 1992; Anonim, 2014).   

1.2.4 EC: 

Bitkilerin geli me dönemine ba l  olarak 1.5-2.0 mS/cm  pH: 6.0-6.3 olarak ayarlanacakt r. 

1.2 Fungal Patojenin Temini: 

Yap lmas  planlanan bu projede, Test Mikroorganizmas  olarak CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) taraf ndan 

kullan m  önerilen duyarl l k özelli i bilinen ATCC (American Type Culture Collection) su u Candida albicans ATCC 

10231 kullan lacakt r. Bu mikroorganizman n temini için standart su un sat n al nmas  yoluna gidilecek veya Akdeniz 

Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dal ndan temini sa lanacakt r. Fungus temini sa land ktan sonra -20 °C 

de muhafaza edilmek üzere kültür sto u haz rlanacakt r. 

 

Bitkilerden uçucu ya  miktar  tayininde, Türk Standartlar  Enstitüsü, Baharat, Çe ni Veren ve T bbi Bitkiler- Uçucu Ya  

Tayini (TS 8882) metodu kullan lacakt r. Bitki materyalinde nem oran  da belirlenecek ve ya  verimi susuz materyal 

üzerinden hesaplanacakt r. Toprak üstü organlar uçucu ya  ve aroma veriminin en yüksek oldu u ve hedef komponentlerin 

en yüksek konsantrasyonda oldu u çiçekle döneminde (Tanriseven, yay nlanmam  veri)  hasat edilerek kullan lacakt r. Elde 

edilen uçucu ya lara, susuz sodyum sülfat (Na2SO4) uygulamas  yap larak kullan m zaman na kadar hava almayacak ekilde 

+4 ’de muhafaza edilecektir. 

2. Metot    

            

Bitki türlerine ait uçucu ya lar n bile en analizleri, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü bünyesinde bulunan T bbi 

Bitkiler Ara t rma Laboratuvar nda GC, GC-MS ve GC-MS-FID sistemi kullan larak belirlenecektir. 
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 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Analizi: 

Örnekler 1:100 oran nda hekzan ile seyreltilip Gaz kromatografisi (Agilent 7890A) cihaz na 1 l olarak 40:1 split oran  ile 

enjekte edilecektir. Bile enlerin ayr m  için kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 0.25 mm x 0.25 m) 

kullan lacakt r. Kolon, bitiminde bir ayraç (splitter) yard m yla FID ve kütle spektrometresi dedektörüne (Agilent 5975C) 

ak  1:1 oran nda olacak ekilde ikiye ayr lm t r. Analizde ta y c  gaz olarak 0,8 ml/dk ak  h z nda helyum kullan lacakt r. 

Enjektör s cakl  250°C’de tutulmu , kolon s cakl k program  - 60°C’de 10 dakika, 60°C’den 220°C’ye 4°C/dakika (40 

dakika) ve 220°C’de 10 dakika- toplamda 60 dakika olacak ekilde ayarlanacak, kütle detektörü için tarama aral  (m/z) 35-

450 atomik kütle ünitesi ve elektron bombard man  iyonizasyon enerjisi 70 eV olmas  sa lanacakt r. Uçucu ya n 

bile enlerinin te hisinde OIL ADAMS, WILEY ve NIST kütüphanelerinin verileri esas al nacakt r. Uçucu ya  bile en 

oranlar nda ise FID dedektörünün verileri kullan lacakt r (Tanriseven ve ayas, 2016). 

 Testleri 

 

Uçucu ya n farkl  pH ortamlar ndaki MIC de erlerinin belirlenebilmesi için CLSI (2016) taraf ndan önerilen yöntem 

modifiye edilerek kullan lacakt r. Besi yeri olarak YPD Broth kullan lacakt r. Fungus türü için 0,5 McFarland (1×10  cells 

per ml) standart yo unlu unda olacak ekilde serum fizyolojik çözeltisi içinde süspansiyonlar  haz rlanacakt r. Uçucu ya  

stok solüsyonu 512 g/ml olacak ekilde YPD Broth’la haz rlanacakt r. Besiyerinden 50 l 96 kuyucuklu plate’lerin her bir 

kuyucu una eklenecektir. Daha sonra uçucu ya  stok solüsyonundan ilk kuyucu a 50 l ilave edilerek seri dilüsyonlar  

yap lacak, böylece uçucu ya n 512-0.0625 g/ml’lik seri dilüsyonlar  elde edilecektir. Bir kuyucukta maya büyüme 

kontrolü, di er bir kuyucukta ise besiyeri sterilite kontrolü uygulanacakt r.  Haz rlanan plate’ler bir gece 37 ’de normal 

atmosferde inkübe edilecektir. Fungal büyüme kuyucuklar n dip k sm nda beyaz pelletlerin olu umu ile tespit edilecektir. 

Her deney ünitesi 4 tekrarl  olarak uygulanacakt r.  

2.2.2  

Fungal hücrelerin uçucu ya a duyarl l klar  2.2.2.de belirtildi i gibi tespit edilecektir. Mikrotitrasyon plaklar  37°C de 24 h 

inkübe edildikten sonra, 40 l 2,4 mM uorescein diacetate (FDA) hücre süspansiyonu üzerine eklenecek ve 37°C de 60 dk 

karanl kta inkübe edilecektir. (Bona ve ark.,2016) nkübasyon süresi sonunda floresans intensitesi Thermoscan Mikroplaka 

okuyucu cihaz nda eksitasyon dalgaboyu 492 nm olacak ekilde okuma yap lacakt r. Floresans inhibisyon yüzdesi ( F ),  

Machado and Soares (2013)’un e itli ine göre hesaplanacakt r. 

F  100-(Fa/Fmax)*100 

Fa: uçucu ya la muamele edilen hücrelere ait floresans de erleri 

Fmax: Pozitif kontrolün floresans de eri (metabolik olarak aktif olan hücreler) 

 

C. albicans’ n dimorfizm özelli ini kullanarak ortam n pH’ na morfolojik uyum sa lama yetene i vard r ve ortam pH’ n  

düzenleme özelli i patojenitesinde etkilidir. Dolay s yla C. albicans’ n farkl  mukozal yüzeylerdeki mikroçevre ba ml  

morfolojik formlar  üzerine uçucu ya n etkilerini tespit için, fungusun üreme gösterdi i ortamlar pH de erleri aç s ndan 

taklit edilecektir. Bu ba lamda farkl  pH de erlerine sahip YPD Broth büyüme ortamlar  haz rlanacakt r. Bunlar; 

Orofarinks: pH 6 

Mide ortam : pH 2 
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ntestinal kanal: pH 8 

Vulvovaginal: pH 4 

Kan dokus: pH 7,4  

Bu ortamlara ekimler yap ld ktan sonra 2.2.2. S v  Mikrodilüsyon Yöntemi’nin uygulanmas ndan elde edilen uçucu ya  

konsantrasyon de erleri funguslara uygulanarak fenotipik de i imler, kaymalar belirlenecek ve uçucu ya  uygulamas n n 

yap lmad  kontrol gruplar  ile kar la t r lacakt r. Morfolojik de i imlerin gözlenmesinde Zeiss k mikroskobunda gram 

boyama ile tespit edilecektir (Harrington ve ark., 2007 ve Raju ve Rajappa 2011). Bunlar n d nda KOH- Calcoflour 

floresans-boyama tekni i maya form ve pseudohif olu umlar n n tespitinde kullan lacakt r (Harrington ve Hageage 1991; 

Raju ve Rajappa 2011).  Her deney ünitesi 4 tekrarl  olarak uygulanacakt r.  

 

Geleneksel tatl  ve erbet kültürünün etnobotanik bir parças  olmas  ve tarihsel kültürde etnomedikal uygulamalar n n olmas  

temel al narak, yüksek glikoz konsantrasyonunu sahip ortamda uçucu ya n bu mikroorganizma büyümüsi üzerine etkilerinin 

ara t r lmas  planlanmaktad r. Bu ba lamda 6,8 mM’l k D-Glikoz içeren büyüme ortam  ile kan dokusu glikoz 

konsantrasyonu taklit edilecek ve bu ortamda uçucu ya n fungal büyüme üzerine etkisi incelenecektir. Sonuçlar uçucu ya  

uygulamas n n yap lmad  kontrol grubu ile kar la t r lacakt r. 

 

Çal madan elde edilen verilerin de erlendirilmesinde SPSS paket program  Ki-Kare ve tek yönlü ANOVA testi 

kullan lacakt r.  
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Y
ap

la
ca

k 
Fa

al
iy

et
le

r Aylar (2. Y l) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Bitkisel Materyallerin Bak m  ve Kültürel 
lemler X X X X X X X X X X X X 

Toprak Üstü Organlar n Çiçeklenme 
Döneminde Hasat  ve Kurutma i lemleri 

     X X X X X X X 

Y
ap

la
ca

k 
Fa

al
iy

et
le

r  
Aylar (1. Y l) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Malzeme Al mlar  ve Proje Alt 
Yap s n n Olu turulmas  X X X X X X       

Bitkisel Materyallerin Ço alt lmas , 
Bak m ve Kültürel lemler       X X X X X X 

Candida albicans’ n temini ve -20° C 
Sto unun Olu turulmas           X X X 

 X X X X X X X X X X X X 
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Çal mada kullan lacak PG türünün uçucu 
ya n n elde edilmesi 

       X X X X X 

Uçucu ya n GC, GC-MS-FID Analizleri           X X 

 

Y
ap

la
ca

k 
Fa

al
iy

et
le

r Aylar (3. Y l) 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Bitkisel Materyallerin Bak m  ve Kültürel 
lemler X X X X X X X X X X X X 

S v  Mikrodilüsyon Yöntemi (MIC)    X X X       

Fluorescein Diasetat Yöntemi      X X X     

Uçucu Ya n Dimorfizm Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi (pH 6, pH2, pH4, pH7,4, pH8) 

X X X X X X X X X    

Yüksek Glikoz Konsantrasyonu Varl nda 
Uçucu Ya n Fungal Büyüme Üzerine 
Etkilerinin Belirlenmesi 

   X X X       

Sonuçlar n istatistiksel olarak 
de erlendirilmesi 

         X X X 

Sonuç Raporunun Haz rlanmas        X X X X X X 
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Muslime TANR SEVEN 
Özgül KARAGÜZEL 
Kadriye YÜKSEL 

Malzeme Al mlar  ve Proje Alt Yap s n n 
Olu turulmas  1-6. Ay 

Muslime TANR SEVEN 
Özgül KARAGÜZEL 

Bitkisel Materyallerin Ço alt lmas , Bak m ve 
Kültürel lemler 7-36. Ay 

Muslime TANR SEVEN 
Candida albicans’ n temini ve -20° C Sto unun 
Olu turulmas  10-12. Ay 

Muslime TANR SEVEN 
Özgül KARAGÜZEL 

Toprak Üstü Organlar n Çiçeklenme Döneminde 
Hasat  ve Kurutma i lemleri 18-24. Ay 

Muslime TANR SEVEN 
Kadriye YÜKSEL 

Çal mada kullan lacak PG türünün ve uçucu 
ya n n elde edilmesi 20-24. Ay 

Muslime TANR SEVEN 
Kadriye YÜKSEL Uçucu ya n GC, GC-MS-FID Analizleri 23-24. Ay 

Muslime TANR SEVEN S v  Mikrodilüsyon Yöntemi (MIC) 28-30. Ay 

Muslime TANR SEVEN Fluorescein Diasetat Yöntemi 30-32. Ay 

 

Uçucu Ya n Dimorfizm Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi (Notral pH, pH2, pH4, pH7,4 pH8) 

 

25-33. Ay 

 
Yüksek Glikoz Konsantrasyonu Varl nda Uçucu 
Ya n Fungal Büyüme Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi 

28-30. Ay 

 Sonuçlar n istatistiksel olarak de erlendirilmesi 34-36. Ay 

 Sonuç Raporunun Haz rlanmas  31-36. Ay 

 

LAMA PLANI (PSUP)   

 Pelargonium graveolens   

  
Toplumun kültür unsurlar  içerisine nüfuz eden ve as rlar boyunca sosyal kültürün neredeyse her alan nda etnik kullan m  olan 
türler üzerine yap lan ara t rmalarda son 10 y lda ciddi art  gözlenmektedir. Dünya genelinde “do al olana yönelim ve sentetik 
olandan kaç ” e iliminin bu yönlü ara t rmalara ivme kazand rd  bilinmektedir. Toplumsal yaz l  ve sözlü kaynaklar m zda 
kullan m na yer verilen ve geçmi te kültürün ya ayan bir unsuru olan Pelargonium graveolens L’Hér, It r, bu projenin çal ma 
konusu olarak seçilmi tir. Dünya genelinde introdüksiyonla yay l m  olan bu tür üzerine yap lan bilimsel çal malar incelenmi  
ve etnobotanik, tarihsel ve kültürel kullan m  dikkate al narak gastrointestinal sistem (G S) patojenleri üzerine yo unla lm t r. 
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G S’de kommensal olarak ya ayan ve günümüzde sa l kl  bireylerde dahi ya am kalitesini dü üren fungal opportunistik 
patojen Candida albicans üzerinde Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya n n etkilerinin; patojenin virulans  üzerine etkili 
olan konak ortam pH’lar  taklit edilerek kurulacak deneysel modellerle ara t r lmas  hedeflenmi tir. Bu patojenin farkl  ortam 
pH’lar nda Pelargonium graveolens L’Hér uçucu ya na verece i tepkilerin ortaya konmas  ile f rsatç  patojen C. albicans’a 
kar  do al-t bbi bitki kökenli ürün geli tirmenin ilk basama  da a lmas  planlanmaktad r. Mikroçevre ko ullar n n bu 
fungusun virulans özellikleri üzerinde ciddi etkileri oldu u dü ünüldü ünde, bu proje kapsam nda kurulacak deneysel 
modellerden elde edilecek verilerin uygulamaya ve antifungal bitkisel ürün geli tirmeye temel sa layaca  ve bu ürünleri 
geli tiren sektörlere hizmet adece i dü ünülmektedir. Özellikle orofarinks, vulvovaginal ve G S’te üreme gösteren bu 
patojenin Pelargonium graveolens L’Hér’den elde edilecek formülasyonlarla kontrol alt na al nabilece i dü ünülmektedir. 
Pelargonium graveolens uçucu ya n n n aktif bile enlerinin g da, tar m, kozmetik, aromaterapi, ecza, sa l k, gibi birçok 
sektörde farkl  amaçlarla kullan m n n oldu u dü ünüldü ünde, sentetik kimyasallara alternatif olabilme kapasitesine sahip 
do al ürünlerin geli tirilmesinde de önemli bir aday oldu u görülmektedir.  Bu türe ait çal malar ve bu projeden elde edilecek 
verilerin It r’ n geleneksel hayattaki yerinin bilimsel de eri ile birlikte ortaya konmas n  sa layaca  ve bu türün geleneksel ve 
modern teknoloji alanlar nda kullan m n n yayg nla t r lmas na katk  sa layarak bu kütürel unsurun yeniden hayat bulaca  
dü ünülmektedir. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGIN  

  
 

 

1 

Pelargonium graveolens L’Hér’e ait uçucu 
ya n, standart ko ullar alt nda veriminin tespiti,  
Standart ko ullar alt nda yeti tirilen 
Pelargonium graveolens L’Hér’e ait uçucu 
ya n GC, GC-MS, GC-FID arac l  ile 
karakterizasyonu, 
 

- G da, tar m, kozmetik, aromaterapi, ecza, sa l k, gibi 
birçok sektörde farkl  amaçlarla kullan m  bulunan bu türün 
Akdeniz sahil ku a nda yeti tirilebilirli i ve elde edilen 
uçucu ya n özelliklerinin, kongre sempozyum, bildiri, 
yay n, bro ür, lifletlerle üreticilere ula t r lmas , 
Tar msal üreticinin tarihsel kültürün bir parças  olan It r la 
ilgili bilgilendirmesinin de lifletler arac l  ile sa lanmas   

 
Bu türün ve bu türden elde edilecek ürünlerin üretimini 
sa layan özel sektör temsilcileri ile bilgilendirme 
toplant lar n n yap lmas , 
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Candida albicans’ n, farkl  ortam pH 
modellerinde Pelargonium graveolens L’Hér 
uçucu ya n na kar  duyarl l n tespiti, 
-Duyarl l n ortaya ç kmas n  sa layan 
Minimum nhibisyon Konsantrasyonlar n n 
tespiti, 
-Yüksek glikoz konsantrasyonunda bu 
mikroorganizman n büyümesi üzerine uçucu 
ya n etkilerinin tespiti, 
 
 

In-vivo ortam pH’I modellemesi ile elde edilen antikandidal 
aktivite sonuçlar n n ve ayn  zamanda g da, tar m, 
hayvanc l k, kozmetik, aromaterapi, ecza, parfüm ve sa l k 
gibi birçok alanda yap lacak yeni çal malara kaynakl k 
potansiyelinin; 
Ulusal ve uluslararas  kongre, sempozyumlarda, bildiri, 
yay n, bro ürler arac l  ile duyurulmas , 
 
Bu verileri kullanarak, g da sektöründe ve gastronomi 
alanlar nda, sa l k ve ecza da formülasyon geli tirilmesi ve 
uygulamaya aktar lmas  yönünde ortak çal malar n 
yap labilece i, özel sektör ve ara t rma kurulu lar  ile 
bitkisel-do al ürün geli tirmeye yönelik toplant lar n 
düzenlenmesi ve amaçla yap lan toplant lara kat l nmas ,  
 

 

 

 

  

 

   3.YIL  4.YIL 5.YIL 

06.1- Mamul Mal Al mlar  1300  
 

 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 25500 25000 
23250   

 

06.3- Gayri Maddi Hak Al mlar    
 

 

06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas    
 

 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  2000 1500 
1500  

 

06.6- Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri  10000 1500 
1500  

 

06.7- Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri   
 

 

06.8- Stok Al mlar     
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06.9- Di er Sermaye Giderleri  2000 4000 
3000  

 

Toplam 41800 29500 
29250  

 

Genel Toplam 100550 TL 

 

 

 

 

   

I II III IV SINIFLANDIRMASI  1. YIL 2.YIL 3.YIL 
 

4.YIL 

 

5.YIL 

06 1 2 9 Di er Avadanl k Al mlar  1300 1300 -- --   

06 2 2 1 Hammadde Al mlar  -- -- -- --   

06 2 7 1 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve 
Plastik Ürün Al mlar  69000 24000 23750 23000   

06 2 6 1 Ka t ve Ka t Ürünleri Al m  750 -- 250 250   

06 2 9 1 Di er Al mlar 2500 1500 1000 --   

06 5 2 2 Elektrik Tesisat  Giderleri -- -- -- --   

06 5 2 9 Di er Giderler -- -- -- --   

06 5 4 1 Yakacak Al mlar  -- -- -- --   

06 5 4 2 Akaryak t ve Ya  Al mlar  5000 2000 1500 1500   

06 5 4 3 Elektrik Al mlar  -- -- -- --   

06 5 5 1 Posta ve Telgraf Giderleri -- -- -- --   

06 6 2 1 Malzeme Giderleri 13000 10000 1500 1500   

06 9 2 1 
Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklar  10000 2000 4000 3000 

  

TOPLAM  41800 29500 29250   

GENEL TOPLAM 100550 TL   
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 Kadife Çiçe inden (Tagetes erecta L.)  Lutein Pigmentinin zole Edilerek Safla t r lmas  

Sa l kl  beslenmeye yönelik bilincin artmas  ile birlikte; insan sa l  aç s ndan önem te kil eden birçok  bile eni en iyi 
ekilde korumaya yönelik yeni i leme teknikleri önem kazanm t r. Buna ba l  olarak son y llarda, karotenoitler, 

antosiyaninler ve fenolik bile ikler gibi antioksidan özellik gösteren birçok bile enin eldesi üzerine birçok çal ma 
yap lmaktad r. 

Karotenoitler; geni  da l mlar , yap sal farkl l klar , çok çe itli etki ve fonksiyonlar yla do ada bulunan en önemli pigment 
gruplar ndan birini olu turmaktad r. Sar , turuncu, k rm z  ve turuncu bitki pigmentlerinin ana kayna  olan karotenoitler 
meyve ve sebzelerde yayg n olarak bulunmaktad r. Bitkiden izole edilerek safla t r lmas  planlanan lutein karotenoiti do al 
bir g da boyas  olmas n n yan nda özellikle göz sa l nda g da takviyesi olarak ve tavukçuluk sektöründe yem katk  maddesi 
olarak yayg n olarak kullan lmaktad r. Dünyada ticari olarak lutein üretimi, ülkemizde de kolayl kla yeti tirilebilen kadife 
çiçe i (Tagetes erecta L.) bitkisinden sa lanmaktad r.  

Bu çal mada, do al renklendirici (E161b) özelli ine sahip luteinin, kadife çiçe inden farkl  ekstraksiyon ve safla t rma 
yöntemleriyle en yüksek verim ve safl kta (en az 50 safl k) üretimi amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda öncelikle, sat n 
al nacak haz r kadife çiçe i ekstrakt  üzerine 1. y lda analizler yap larak en uygun ekstraksiyon, sabunla ma ve safla t rma 
ko ullar  belirlenecektir. 2. ve 3. y lda ise bu uygun ko ullar, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Aksu-Merkez 
biriminde tohumundan yeti tirilecek olan turuncu renkli Tagetes erecta L. bitkisi üzerine uygulanacakt r.   

Ayr ca, izole edilerek safla t r lan luteinin dayan kl l n  test edebilmek için azot atmosferli ortamda iki farkl  s cakl kta 
(25oC ve -20oC) depolama (10., 20., 30., 60. ve 90. günlerde analiz) yap lacakt r. 
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Çal ma, bir bütün olarak ele al nd nda, ülkemizde üretimi olmayan bu çok pahal  do al renklendiricinin endüstriyel 
ölçekte üretimi için altyap  olu turulacakt r.  

Anahtar Kelimeler: Karotenoit, Lutein, Tagetes erecta, Ekstraksiyon, Kromatografi, Safla t rma, Depolama  

Abstract: The Isolation and Purification of Lutein Pigment from Marigold (Tagetes erecta L.)  

New processing techniques for ideally protection of many significant components in terms of human health became 
important with increasing the awareness for healthy nutrition. Therefore, many studies are being done nowadays over 
obtaining of many components which shows antioxidant activity like carotenoids, anthocyanins and phenolic compounds.  
The carotenoids are one of the most important pigment groups available in nature with wide distributions, structural 
variations, a great variety of effects and functions. The carotenoids that are the main source of yellow, orange, and red plant 
pigments are widely found in fruits and vegetables. Beside the lutein carotenoid that is planned to purify from marigold by 
isolation is a natural food colourant, that is also widely used as food supplement for eye health and as feed additive in poultry 
sector. The production of lutein commercially in the world is supplied from marigold (Tagetes erecta L.), which can be 
grown easily in our country.  
In this study, it is aimed that the production of lutein which has natural colouring (E161b) property, at maximum yield and 
purity (at least 50% purity) with different extraction and purification methods from marigold. In accordance with this 
purpose, at the first, the best extraction, saponification and purification conditions will be determined by making analyses 
over the marigold extract that will be bought in the first year. In the second and third years, these best conditions will be 
applied on the orange coloured of Tagetes erecta L. that will be grown from seed in the Bat  Akdeniz Agricultural Research 
Institute Aksu-Central location.  
Also, for testing the stability of lutein that will be purified by isolation, the storage (analyses in 10th, 20th, 30th, 60th and 90th 
days) will be done at nitrogen atmospheric ambiance in two different temperature (25oC and -20oC). 
The study considering as a whole, the substructure will be prepared for the production at industrial scale of this costly natural 
colourant that is not produced in our country. 

Keywords: Carotenoids, Lutein, Tagetes erecta, Extraction, Chromatography, Purification, Storage 

 

  
G dalar n rengi en önemli kalite parametreleri aras nda say lmaktad r. Bir g da ürünü, ekline, rengine, kokusuna, tad na 
bak larak tan mlanabilir. Bu dört unsurdan bir tanesi eksik oldu unda, kesin ve do ru bir tan mlama yapmak güçle ir. 
Renkler ayr ca, sat a sunulan g dalar n taze olup olmad  konusunda tüketiciye bilgi verir. Rengin özellikle insanlar 
üzerinde ne kadar etkili oldu u yap lan pek çok psikolojik testle kan tlanm t r. Örne in, tüketicilerin meyve ya da sebze 
sat n al rken önce rengine, daha sonra ekline, büyüklü üne ve en sonunda da tat ve kokusuna bakt klar  yap lan anketler 
sonucunda ortaya ç kar lm t r. Eskiden g dalar sadece evlenme, do um, ölüm, dinsel törenler ya da festivaller gibi önemli 
günlerde renklendirilirken günümüzde, en s k kulland m z g dalarda dahi renk katk  maddelerine rastlamak mümkündür. 
Bunun en büyük nedeni tüketime sunulan g dalardan pek ço unun belirli bir i lem uyguland ktan sonra sat a sunulmas d r. 
Uygulanan i lemin cinsi ne olursa olsun g dada önemli bir renk, tat ve koku kayb  meydana gelmekte, ürün eski canl l n  ve 
çekicili ini yitirebilmektedir. Üründeki bu kay plar  en aza indirmek ya da bu kay plar  geri kazanmak için renk katk  
maddeleri kullan l r. Renk maddelerinin g dalarda katk  maddesi olarak kullan lmas n n di er bir nedeni ise tüketicinin 
dikkatini çekerek ürünün albenisini yükseltmektir. 
Son y llarda, tüketicilerde do al g da maddelerine kar  büyük bir ilgi art  gözlenmektedir. Bunun nedeni sentetik katk  
maddelerinin hassas ki ilerde alerjik kökenli hastal klara, zehirlenmelere, bebeklerde kal c  zihinsel ve bedensel 
bozukluklara, zamanla vücutta birikerek tümör olu umuna ve hatta ölümlere yol açt  yap lan klinik deneyler sonucunda 
saptanm  olmas d r. Do al g da katk  maddelerinin bu gibi olumsuz sonuçlara yol açmamas  tüketici tercihinin bu yöne 
kaymas na neden olmu tur. 
Organik do al g da boyalar  aras nda en önemlileri karotenoitlerdir. Bitkiler, baz  bakteri, alg ve funguslar taraf ndan 
sentezlenen, meyve ve sebzelere sar dan k rm z ya kadar de i en renkleri veren karotenoitler; geni  da l mlar , yap sal 
farkl l klar , çok çe itli etki ve fonksiyonlar yla do ada bulunan en önemli pigment gruplar ndan birini olu turmaktad r. 
Karotenoitler k rm z , sar  ve turuncu renkli meyve ve sebzelerin yan s ra tüm ye il yaprakl  sebzelerde de bulunmaktad r. 
Ancak, ye il yaprakl  sebzelerde bulunan karotenoitlerin rengi klorofil taraf ndan maskelenmi  durumdad r.   

Bu çal mada ele al nan lutein, daha çok dünyada tavukçuluk ve yumurta tavukçulu unda yayg n olarak kullan lmaktad r. 
Modern çiftliklerde yeti tirilen et tavuklar nda deri ve etteki sar ms  renk, tavu un albenisini yükseltmektedir. Ayn  ekilde, 
yumurta sar s n n parlak ve koyu sar  olmas  tüketicinin tercihidir.  
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Luteinin insan sa l  aç s ndan çok büyük bir önemi vard r, en büyük önemi insan gözündeki spesifik dokularda 
bulunmas d r. Lutein retina içerisindeki merkezi görme ve yüksek görü  keskinli inden sorumlu olan makula k sm nda 
yüksek yo unlukta bulunmaktad r. Lutein, zeaksantin (luteinin izomeri) ile birlikte bu makula tabakas nda bulunan iki 
karotenoitten biridir. Luteinin en bilinen özelli i göz koruyucu besin olarak da adland r lmas d r. 

Bunun yan nda lutein tüketiminin ve insan serumundaki seviyesinin yüksek olmas  ya a ba l  makula dejenerasyonu (AMD) 
da dahil olmak üzere göz rahats zl klar  riskini azaltt  belirtilmektedir. 

Ayr ca, lutein, karotenoit grubu bir madde oldu u için kanser ve kalp hastal klar  üzerinde koruyucu etki göstermesi yönüyle 
de bilim dünyas nda büyük ilgi çekmektedir. Luteinin insan sa l  üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere, lutein ile ilgili 
yap lan bilimsel çal malar ve yay nlar her geçen y l artmaktad r. 
Lutein çok pahal  bir renklendirici olup ülkemizde ekstraksiyonu ve safla t r lmas  yap lmad ndan ithal edilmektedir. Buna 
kar n, ülkemizde kolayl kla yeti tirilebilen kadife çiçe inden (Tagetes L.) lutein elde edilmesi için uygun analitik metotlar n 
geli tirilmesi, ekonomimize önemli ölçüde katk  sa layacakt r. 
Literatür taramalar  sonucunda karotenoitlerin safla t r lmas  ile ilgili ülkemizdeki bilimsel çal ma say s  çok azd r. Her 
yönüyle en önemli karotenoitlerden biri olan lutein hakk nda bu tarz bir çal ma yap lacak olmas  projenin gereklili ini 
ortaya koymaktad r.  

 
 
Ülkemizde ekstraksiyonu ve safla t r lmas  yap lmad ndan ithal edilerek çok çe itli alanlarda kullan lan luteinin üretimi 
hakk nda bu tarz kapsaml  bir optimizasyon çal mas  bulunmad ndan dolay  özgünlük aç s ndan bu çal mam z önemli 
olacakt r.  
Kurumumuz G da Teknolojisi ve T bbi Aromatik Bitkiler Merkezi Laboratuvar nda belirili bir maddenin izolasyonu  
yap lmamaktad r. Bu proje ile çe itli ürün gruplar ndan izolasyon ve safla t rma yöntemleri için gerekli altyap  kazand r larak 
analizlerin yap labilmesine olanak sa lanacakt r. 
Yine projede iki farkl  s cakl kta ve farkl  sürelerde depolama yöntemleri uygulanarak yüksek safl kta üretilen lutein 
pigmenti için uygun saklama ko ullar  belirlenerek piyasada g da takviyesi olarak sat lan lutein tabletlerinin raf ömürleri 
hakk nda daha sa l kl  de erlendirme yap labilecektir. 
Çok pahal  bir do al g da boyas  olarak da tan mlanan luteinin ekonomik ve verimli ekilde endüstriyel ölçe e aktar m  
ekonomimize önemli ölçüde katk  sa layacakt r.  

 

  
Çe itli bitkilerden elde edilen do al pigmentler g dalara karakteristik tat ve renk vermek için kullan lmaktad r. En önemli 
bitki pigmentlerinden biri de karotenoitlerdir. Karotenoitler renk verme özelli ine sahip; do ada yakla k 600’ den fazla 
çe idi bulunan pigmentlerdir. Karotenoitlerin rengi, karotenoit molekülündeki konjuge çifte ba lar n varl ndan dolay  
olmaktad r. Moleküldeki konjuge çifte ba lar n say s  artt kça, majör absorbsiyon bantlar , daha uzun dalga boylu bölgeye 
kayar ve renk tonu (hue) daha k rm z la r. lk defa havuçtan (Dautus carota L.) izole edilen karotenoitler; A vitamini ön 
maddesi özelli i gösterirler. Yaln zca bitkilerce sentezlenebilen karotenoitler, hayvansal dokulara ancak yemler ve besleme 
arac l  ile geçerler ve hayvansal dokuda modifiye edilerek depo edilirler. Karotenoitlerce zengin g dalar n tüketilmesi ile 
birçok kanser, kalp-damar hastal klar  riskinin azalt labilece i bildirilmi tir (Chaudhry, 2003; Basu vd., 2001). Karotenoitler 
yap lar na göre "hidrokarbon karotenoitler"(yap lar nda sadece karbon ve hidrojen olanlar) ve "ksantofiller" olmak üzere iki 
s n fa ayr lmaktad r. "Karotenler" olarak da adland r lan apolar özellikteki hidrokarbon karotenoitlerin ba l calar  -karoten, 

-karoten ve likopendir. Ksantofiller ise, daha polar özellikte olup yap s nda metoksi, hidroksi, keto, karboksi ve epoksi 
formunda oksijen içermektedir. Ksantofillere örnek olarak; lutein,  zeaksantin ve -kriptoksantin verilebilir. Ksantofiller 
bitkilerde do al olarak bulunmakta, g dalarda sar , turuncu ve k rm z  renklendiriciler olarak kullan lmaktad r.Karotenoitler; 
bitkisel dokularda serbest halde kristal veya amorf yap da ya da ya l  ortamlarda çözünmü  olarak bulunurlar. Ayr ca ya  
asitleriyle esterle mi  halde, eker ve proteinlerle kompleks halinde de bulunabilirler (Von Elbe ve Schwartz, 1996; Parker, 
1996). Karotenoitler çe itli ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilmektedir. Karotenoitler bilindi i gibi s cakl k, oksijen, pH ve 

k gibi etkilere duyarl  olan maddelerdir. Karotenoitler bitkilerde fotosentez için elzemdir,  so urur ve y k c  k 
oksidasyonlar na kar  koruyucu görev yapar. Oksijenli ortamda fotosentezin karotenoit olmadan gerçekle mesi imkans zd r. 

Karotenoitlerin antioksidan etkileri; 1. Serbest radikalleri sönümlemesi ve 2. radikallerin yol açabilece i zincir reaksiyonlara 
kar  koruma sa lamas  ve/veya olu mu  olan zincir reaksiyonlar n  sonland rmas  eklindedir. Antioksidanca zengin 
g dalar n tüketimi vas tas yla ve antioksidanlar n diyetsel al m  optimize edilerek antioksidan kapasitesi artt r labilmektedir 
(Wildman, 2001). Güçlü antioksidan etkinli i olan karotenoitlerin en önemlileri -karoten, lutein, astaksantin, likopen, 
zeaksantin, kantaksantindir. 

Kimyasal yap lar ndan dolay  antioksidatif etkileri olan ve belirli türleri vitamin A aktivitesi de gösteren karotenoitlerin g da 
bile iminde yer almas  olumlu sa l k etkileri sa lad  için öncelikle önemlidir. Kalp ve damar rahats zl klar  riskine yol açan 
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risk faktörlerini azalt c  etkileri ve baz  otoimmün rahats zl klar  önleyici etkilerinin yan  s ra, baz  kanser türlerine neden 
olan faktörleri önleyici etkileri rapor edilmektedir (Garcia-Closas, 1999; Garcia vd., 1999). G da bile imindeki miktarlar n 
tespiti, beslenme kalitesi ve besin etiketi aç s ndan önem ta maktad r. Renk, birçok g da için önemli bir kalite unsurudur. 
G dada belirgin rengi sa layan, majör renk bile enlerinden olmalar ndan dolay , g dan n renk kalite parametresine katk da 
bulunurlar. 

Karotenoitler bitkilerde de birçok biyokimyasal role sahiptirler. nsanlarda karotenoitlerin 10’u provitamin A aktivitesine 
sahiptir. Karotenoitler büyüme düzenini, ba kl k sistemini etkilerler (Rock, 1997). Kanserin yay l m n n azalmas n , kalp 
damar hastal klar n n daha az olu mas n  ve antioksidasyon gibi görevlerinden dolay  olumlu bir fonksiyona sahiptir 
(Krinski, 1993). 

Tagetes en fazla ksantofil içeren bitkiler aras nda yer almaktad r. Tagetes cinsinde en fazla ksantofil miktar na sahip olan ise 
Tagetes erecta türüdür (kadife çiçe i). Kadife çiçe inin ksantofil aç s ndan en önemli k sm  ise petalleridir. Bu bitkinin 
petallerinde yakla k olarak 9000 mg/kg ksantofil bulunmaktad r. Kadife çiçe i karotenoitleri do al g da renklendiricisi 
potansiyeline sahiptir ve üzerine bir çok çal ma yap lm t r (Pratheesh et al., 2009). 

Kadife çiçe i Latin Amerika kökenli olup ilkbahar ba lang c ndan sonbahar sonuna kadar çiçek açan bir bitkidir ve özellikle 
Tagetes erecta L. türü ticari öneme sahiptir. Tagetes erecta L., Asteraceae familyas na ait (Çizelge 1.), tek y ll k, otsu, kaz k 
köklü ve dik dall  bir bitkidir. Bitki boyu 60-90 cm aras nda de i mektedir. Yapraklar  tüylüdür ve eritsi-m zraks  
ekildedir. Terminal ve kapitulum çiçek durumuna sahiptir. Limon sar s ndan, turuncuya ve koyu k rm z ya kadar farkl  

renkte çiçeklere sahiptir. Meyvesi 7-10 mm uzunlu unda, siyah ve sert kabukludur.  (Lim, 2014).  Kadife çiçe i sar  ksantofil 
bak m ndan zengin olup, ba l ca lutein ve zeaksantin içerir (Hadden vd., 1999). Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak 
ekilmektedir (Büyükçapar, 2003). Çiçek, kuzey yar m kürede özellikle Meksika ve Peru gibi ülkelerde yem katk  maddesi 
olarak çe itli firmalar taraf ndan üretilip kullan lmaktad r (Çizelge 2). 

Çizelge 1. Tagetes erecta L. botanik s n fland r lmas  (Lim, 2014) 

Alem Plantae 

 Magnoliophyta 

 Magnoliopsida 

 Asterales 

Familya Asteraceae 

Cins Tagetes L. 

Tür Tagetes erecta L.  

 

Çizelge 2. Kadife çiçe inin kuru maddedeki besin bile enleri (Büyükçapar, 2003) 

 
Ham Protein 

(%) 

 

(%) 

 

(%) 

Kadife çiçe i 12,2 9,2 14,3 

 

Tagetes erecta petallerinde bulunan temel karotenoit luteindir (C40H56O2, mol kütlesi 568,87 g/mol). Lutein ksantofil ailesine 
ait bir karotenoittir ve do al bir renklendiricidir. Luteinin kelime anlam  Latince lutea (sar ) kökünden gelir. Vücutta 
sentezlenmez, bitkilerden elde edilir. Lutein serbest veya ya  asitleri esteri olarak bulunmaktad r ( ekil 1). Dimiristik, 
miristik, palmitat, stearat ve distearat luteinin esterleri olarak kadife çiçe inin çiçek k sm nda bulunmaktad r (Sowbhagya et 
al., 2013; Lim, 2014; Lin et al., 2014). 
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ekil 1. Esterle mi  luteinin (A) ve serbest luteinin (B) kimyasal yap s  (FloraGLO, 2016) 

Kadife çiçe i (Tagetes erecta) zengin bir lutein kayna  oldu u için g da renklendiricisi olarak kullan lmak üzere ticari 
anlamda yeti tirilmektedir (Green, 1995). Lutein, renk pigmenti olarak g dalara parlak sar  rengi verir. Mavi  emdi i için 
dü ük dozlarda göze sar  ve yüksek dozlarda k rm z turuncu görünür. Meksika, Peru, Ekvator, spanya, Hindistan ve Çin’de 
lutein içeri inden dolay  ticari amaçla yeti tirilmektedir. Kurutulmu  Tagetes erecta çiçekleri kuru madde olarak 0,1-0,2 
aras nda karotenoit içermektedir. Bu karotenoitlerin de 80’i esterle mi  luteinden olu maktad r (Sivel vd., 2014). Ticari 
anlamda üretimi yap lan luteinin neredeyse tamam  Tagetes erecta bitkisinin çiçek petallerinden elde edilmektedir. Çiçekler 
hasat edildikten sonra kurutulur, peletlenir ve hekzan çözeltisi içerisinde ekstraksiyonu yap l r. Daha sonra hekzan ortamdan 
uzakla t r l r ve yar  kat  halde bulunan kadife çiçe i oleoresini (ya l  reçine) elde edilir. Bu oleoresin lutein ve zeaksantin 
esterleri ile birlikte ya da çözünen bitkisel maddeler içerir. Daha sonra sabunla t rma yöntemiyle esterle mi  lutein ve 
zeaksantinden ya  asitleri uzakla t r l r. Bir sonraki ad mda kristalizasyon i lemi yap larak lutein ve zeaksantin birbirinden 
ayr l r. Kristal formdaki lutein kurutulur ve safla t r lm  olur (FAO, 2004; FloraGlo, 2016). Kristal formda bulunan lutein, 
k rm z -turuncu renge sahiptir. Organik çözücüler ve ya da çözünmesine ra men lipofilik bir molekül olmas  nedeniyle suda 
çözünmez (Wildman, 2001; Kruger vd., 2002; Rodrigues ve Shao, 2004). G da katk  maddesi olarak dünyada 1995 y l ndan 
beri kullan lmaktad r ve luteinin E numaras  E161b’dir (Commission Directive 95/45/EC). Esterle mi  halde ve serbest halde 
bulunan luteinin aras ndaki fark oldukça önemlidir çünkü insanlar n tüketti i g dalarla birlikte tüketti i luteinin 93’ ü 
serbest halde ancak 7’si esterle mi  halde bulunmaktad r. Serbest halde bulunan lutein ve zeaksantin insan vücuduna daha 
kolay absorbe edilebilmektedir (FloraGLO, 2016). Lutein en çok spanak ve karalahana gibi koyu ye il yaprakl  sebzelerde 
bulunmaktad r, ancak kadife çiçe inde çok daha fazla ve bol miktarda bulunmaktad r (Çizelge 3). Lutein insan vücudu 
taraf ndan sentezlenmez ve d ardan besin yoluyla al nmal d r. (Khachik, 1995; Rodrigues ve Shao, 2004).  

Çizelge 3. Baz  Bitkilerdeki lutein düzeyleri (Surendranath et al., 2016) 

Bitki Lutein (mg/kg) 

Kadife çiçe i petalleri 9.000 

Ispanak 640 

Commelina benghalensis (Asya gün çiçe i) 1.100-1.200 

Kara lahana 1.310 

Chlorella vulgaris (ye il alg) 24 

Siyah pirinç 900 

M s r koçan  püskülü 39 
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Luteinin insan sa l  aç s ndan çok büyük bir önemi vard r, en büyük önemi insan gözündeki spesifik dokularda 
bulunmas d r. Lutein retina içerisindeki merkezi görme ve yüksek görü  keskinli inden sorumlu olan makula k sm nda 
yüksek yo unlukta bulunmaktad r. Lutein zeaksantin (luteinin izomeri) ile birlikte bu makula tabakas nda bulunan iki 
karotenoitten biridir ( ekil 2) (Landrum ve Bone, 2001; Rodrigues ve Shao, 2004; Boonnoun et al., 2012; Lim, 2014). 
Ayr ca, lutein insan serumundaki ikinci en yayg n karotenoittir. Lutein ve zeaksantin ayr ca insan derisinde, meme 
dokusunda, yumurtal kta ve rahimde bulunmaktad r. Son zamanlarda yap lan çal malarda lutein, ya l  bireylerin 
beyinlerinde ve bebeklerde predominant karotenoit olarak bulunmaktad r (Rodrigues ve Shao, 2004; FloraGLO, 2016). 
Luteinin en bilinen özelli i göz koruyucu besin olarak da adland r lmas d r. Bunun yan nda lutein tüketiminin ve insan 
serumundaki seviyesinin yüksek olmas  ya a ba l  makula dejenerasyonu (AMD) da dahil olmak üzere göz rahats zl klar  
riskini azaltt  belirtilmektedir.  

 

 

ekil 2. Üç boyutlu insan gözü. Retinan n içerisindeki makulada ve lenste karotenoitlerden yaln zca lutein ve zeaksantin 
bulunmaktad r (Rodrigues ve Shao, 2004). 

Lutein, gözde geli en ya a ba l  maküler dejenerasyon (Age-related macular degeneration, AMD) riskini önemli ölçüde 
azaltmaktad r. Hayat m z süresince, retinan n hassas bir merkezi olan makülan n hasar görmesi sonucu yava  ancak geri 
dönü ümsüz olarak AMD geli ir. Makula, retinada bulunan ve yüksek duyarl l a sahip görme merkezinden sorumlu 
k s md r. Lutein görme i levinden sorumlu retinan n küçük bir alan  olan “maküla k sm nda yo un olarak bulunmaktad r 
(Dywer vd., 1999). Sa l ks z makula, retina (a  tabaka) içinde oksidatif strese neden olarak merkezi görme kayb n n temelini 
te kil edebilmektedir. Do al konsantrasyonunun oksidatif stresten ve yüksek enerjili ktan korumaya yard mc  oldu u 
dü ünülmektedir. Lutein tüketimi ile gözdeki pigmentasyon hastal klar  ve ya a ba l  olarak geli en AMD aras nda bir ili ki 
oldu u bildirilmi tir (Hammond vd., 1997). 

Lutein ve zeaksantin kimyasal yap lar  nedeniyle lipid zarlar n  oksidasyonun zararlar na kar  korurlar. Lutein ve 
zeaksantinin ikisinin de genellikle iyi kolesterol (HDL) moleküllerini ta d klar  bilinmektedir. Luteinin deri, kalp, göz, 
ba kl k problemleri, diyabet ve çesitli kanser tipi risklerini azaltt  bilinmektedir (Garcia-Closas, 1999; Garcia vd., 1999).  
Ayr ca tip II diyabet hastal na kar  koruyucu etkisi oldu u rapor edilmektedir (Ford, 1999). Kronik hepatit C ve alkole 
ba l  karaci er rahats zl klar ndan kaynaklanan oksidatif stres ajanlar n  önleyici etkisi bulgulanm st r. Lutein ve zeaksantin, 
zararl  çevresel nüfuzlardan (UV vb.) bedensel hücreleri koruyucu, ba k sistem için olumlu etkileri olan bile enlerdir 
(Granado vd., 2003). Lutein/zeaksantin al m  ile baz  kanser türlerinin (gö üs, kolon, yemek borusu) riskinin azalmas  
konusunda pozitif ili ki söz konusudur (Garcia-Closas, 1999; Garcia vd., 1999; Evans ve Worlmald, 1996). Lutein al m  ile 
iskemik kalp çarp nt s  riskinde azalma bulgulanm t r. 

Ara t rma sonuçlar na göre insan sa l g  aç s ndan pozitif etkilerin al nd g  doz 5,8-6 mg/gün olarak belirtilmi tir 
(Mohammedshah vd., 1999). A r  lutein tüketiminin yan etkisi, alfa-karotenin fazla al m  ile görülenle ayn d r ve 
karotenodermiyaya yol açabilmektedir. 

Hayvan sa l  aç s ndan ele al nd nda ise luteinin sa l k etkilerinin gözlenmesi için önerilen günlük doz 10 mg olarak 
bulgulanm t r (Landrum vd., 1997; Thomson vd., 2002).  

Lutein ayn  zamanda tavuklarda yumurtan n kalitesini ve renk yo unlu unu art rmak amac yla kümes hayvanc l nda g da 
katk  maddesi olarak ta kullan lmaktad r (Sowbhagya et al. 2013). 
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Yem Katk lar  Tebli i’ne (Tebli  No: 2007/9) göre; Ek-1’de yer alan Renk Vericiler ba l  alt ndaki Lutein, Kümes 
Hayvanlar  için karma yemdeki katk  olarak 80 mg/kg’a kadar kullan labilmektedir. 
 
Yumurtac  tavuklarda kullan lan sar  renk maddeleri kadife çiçe i ekstraktlar n  içerir (Sirri vd., 2007). Karotenoitlerin 
antioksidan özelliklerinin olmas  ve bunlar n depolanmas yla da artt r lan renklilik daha sa l kl l n da belirteci olmaktad r. 
Ksantofil grubunda yer alan lutein, zeaksantin, ve kantaksantin yumurta sar s n n renginin belirginle mesi için tavuk 
yemlerine uygulanmaktad r. Böylece yumurta üreticileri, yumurta sar s na yönelik tüketici beklentilerini kar larlar. 
Tüketiciler sa l kl  yumurta sar lar n  ararlar ve homojen yumurta sar s  renklerini tercih ederler. Tüketiciler ayn  kutu 
içerisinde iki farkl  yumurtan n sar lar n n farkl  renkte oldu unu gördüklerinde; daha soluk renkte olan yumurta sar s n n 
daha az taze oldugunu ya da yumurtalar n daha az sa l kl  tavuklardan geldi ini dü ünürler. Bu nedenle rengin homojenli i 
son derece önemlidir (Baker ve Günther, 2004). 

Yumurta sar s  pigmentasyonunu etkileyen faktörler, diyetle ilgili faktörler, tavuk fizyolojisi ve sa l , besin üretimi ve ürün 
özellikleri olarak say labilir. Burada diyetle ilgili faktör olarak yemin do al ksantofil içeri i ve ilave edilen ksantofillerle 
zenginle tirilerek bask n renk olu umu göz önüne al n r.  

Kantaksantin, zeaksantin ve lutein karotenoitleri, yumurta sar s n n renk bile enleridir ve sa l k üzerinde de son derece 
önemli etkilere sahiptirler. Ara t rmalar, bu pigmentlerin insan g das  zincirine ta nmas n n insan sa l  için de faydal  
olabildi ini göstermektedir. Özellikle de luteince zenginle tirilmi  yumurta nutrasötik özellikte olup göz sa l  aç s ndan 
son derece önemli olmaktad r ve yumurtal  g dalar n haz rlanmas nda luteince zenginle tirilmis g da en son gündemde 
oland r (Toku o lu, 2006). Ara t rma sonuçlar nda özellikle lutein miktar n n s n rda veya dü ük bulunursa orijin yumurta 
sar s nda lutein miktar n n artt r lmas  yönünde önlemler al nabilir (Luteince zenginlestirilmis yumurta ve pastörize s v  
yumurta). Yumurta sar s n n mevcut rengine luteinin tek ba na katk s , yakla k 70 civar ndad r ve “yumurta sar s n n 
etkin renk bile eni lutein” olmaktad r. Luteini takiben di er önemli renk bile eni zeaksantindir (Hammond vd., 1997). 

Pigment, yumurta sar s n n veya broilerlerde deri renginin yo unlu unu art rmak için yemlere kat lmaktad r. Pigment 
ksantofil esterlerinden (lutein) olu ur. nce bir ekilde ö ütülen çiçek unu ço unlukla bir ekstrakt ile zenginle tirilir. 
Middendorf vd. (1980), kadife çiçe inden yumurta sar s  pigmentasyonundaki etkinli i bak m ndan,  22,2 – 46,2 düzeyinde 
bir yararlanma oldu unu bildirmi lerdir. 

Handelman ve arkada lar  (1999) taraf ndan, yap lan ara t rmada, 6 farkl  marketten temin edilen büyük boy yumurta 
numunelerinde lutein ve zeaksantin ksantofiller saptanm  olup, ksantofillerin diyetsel al m  ile plazma konsantrasyonlar  
aras ndaki ili kiler incelenmi tir. Analiz safhas nda, her yumurta sar s na ait 50 mL’lik numune, 8 mL’lik borosilikat cam 
tüpte, 1 mL saf su, 1 mL etanol, ve 100 mL 30’luk sulu potasyum hidroksit ile kar t r lm  olup, kar m 1 saat süreyle 
60°C’de lipidlerin sabunla t r lmas  ve karotenol esterlerin hidrolize edilmesi amac yla s t lm t r. Sabunla t r lm  yumurta 
sar s  örne i, HPLC’de analiz edilmi tir. Söz konusu ara t rmada incelenen yumurta sar lar nda lutein düzeyleri, 150-435 

g/sar  ve zeaksantin düzeyleri 100-316 g /sar  (ortalama 213±85 g/sar ) olarak bulunmu tur. 

Türk G da Kodeksi G da Katk  Maddeleri Yönetmeli i’nde (Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2013), g dalarda kullan lmas na izin 
verilen g da katk  maddelerinin listeleri ve kullan m ko ullar  yer almaktad r. Avrupa Birli i taraf ndan onaylanarak E161b 
kod numaras  verilen Lutein, Renklendiriciler fonksiyonel s n f ndad r. Bu yönetmelikte, Renklendirici olarak “G dalara renk 
veren veya rengini geri kazand ran, g dalar n do al bile enlerini ve genel olarak oldu u gibi g da olarak tüketilmeyen do al 
kaynaklar  içeren ve genellikle g dan n karakteristik bir bile eni olarak kullan lmayan maddeler ve ayr ca; G da 
maddelerinden ve di er yenilebilir do al kaynaklardan fiziksel ve/veya kimyasal ekstraksiyonla elde edilen di er besleyici 
veya aromatik bile enleri içermeyecek ekilde pigmentlerin selektif ekstraksiyonuyla olu turulan preparatlar” tan m  
yap lmaktad r. 
 
Luteinin çok say da g da kategorisinde kullan m na izin verilmektedir. “Süt ürünleri” kategorisinde (maksimum miktar); s l 
i lem görmü  ürünler dahil aromaland r lm  fermente süt ürünlerinde 150mg/kg, aromal  kremalarda 150 mg/kg, 
aromaland r lm  i lenmi  peynirde 100 mg/kg, aromaland r lm  olgunla t r lmam  peynirde 150 mg/kg, “Yenilebilir buzlar 
ve Dondurma kategorisinde” (maksimum miktar); 150 mg/kg, “Meyve ve sebzeler” kategorisinde (maksimum miktar); 
meyve ve sebze preparatlar ndan mostarda di frutta’da 200 mg/kg, reçel, marmelat ve jölede 100 mg/kg, “ ekerlemeler” 
kategorisinde (maksimum miktar); meyve ve sebze ekerlemeleri hariç nefes tazeleyici minik ekerlemelerde 300 mg/kg, 
meyve ve sebze ekerlemeleri dahil nefes tazeleyici minik ekerlemelerde 200 mg/kg,  sak zda 300 mg/kg, süsleme ve 
kaplama türündeki ekerlemelerde 500 mg/kg, “Tah llar ve tah l ürünleri” kategorisinde (maksimum miktar); kaplama amaçl  
ya , un, yumurta kar m  hamurda 500 mg/kg, “F r nc l k ürünleri” kategorisinde (maksimum miktar); hafif f r nc l k 
ürünlerinde 200 mg/kg, “Et” kategorisinde (maksimum miktar); süslemeler ve kaplamalarda 500 mg/kg, “Bal k ve su 
ürünleri” kategorisinde (maksimum miktar); bal k ezmesi ve kabuklu ezmesinde 100 mg/kg, ön pi irme yap lm  
kabuklularda 250 mg/kg, surimi ve benzeri ürünler ve somon ikamelerinde 500 mg/kg, Mersin bal  yumurtas  hariç bal k 
yumurtas nda 300 mg/kg, “Tuzlar, baharatlar, çorbalar, soslar, salatalar ve protein ürünleri kategorisinde”(maksimum 
miktar); çe nilerde 500 mg/kg, hardalda 300 mg/kg, çorbalar ve et sular nda 50 mg/kg, domates bazl  soslar hariç çe itli 
sebze, meyve, ot ve baharat kar m ndan olu an ac  sos, baharatl  ve hardall  tur uda500 mg/kg, bitkisel protein bazl  et ve 
bal k analoglar nda 100 ppm/kg, “Özel beslenme amaçl  g dalar”kategorisinde (maksimum miktar); t bbi amaçl  diyet 
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g dalarda 50 mg/kg, günlük diyetin tamam  veya bir ö ünün yerine geçen kilo kontrol amaçl  diyet g dalarda 50 mg/kg, 
“ çecekler” kategorisinde(maksimum miktar);çikolatal  süt ve malt ürünleri hariç aromaland r lm  içeceklerde 100 mg/kg, 
elma arab  ve armut arab nda 200 mg/kg, meyve arab nda 200 mg/kg, distile alkollü içkilerde 200 mg/kg, aromatize arap 
bazl  kokteylerde 200 mg/kg, “Tüketime haz r tuzlu/baharatl  ara s caklar ve at t rmal klar” kategorisinde (maksimum 
miktar);patates-,tah l-,un-veya ni asta-bazl  at t rmal klarda 100 mg/kg, tuzlu/baharatl /çe nili kaplanm  sert kabuklu 
meyvelerde 100 mg/kg, “Tatl lar”kategorisinde (maksimum miktar); tahin helvas  hariç 150 mg/kg, “Bebek ve küçük 
çocuklar için kullan lanlar hariç takviye edici g dalar” kategorisinde (maksimum miktar);çi nenebilir formda olanlar hariç 
kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren kat  formdaki takviye edici g dalarda 300 mg/kg, s v  formdaki takviye edici 
g dalarda 100 mg/kg, urup tipi veya çi nenebilir formdaki takviye edici g dalarda s ras yla 100 mg/kg ve 300 mg/kg’d r. 
Takviye Edici G dalar n thalat , Üretimi, lenmesi ve Piyasaya Arz na li kin Uygulama Talimat  incelendi inde, 
22.01.2016 yay m tarihli takviye edici g da listesinde yeti kinler için günlük al m dozu 15 mg/gün olarak tavsiye edilmi tir. 

Lutein g da renklendiricisi olarak unlu mamullerde (enerji barlar nda ve krakerlerde), içeceklerde, kahvalt l k tah llarda, 
sak zlarda, süt alternatifi günlük ürünlerde (soya sütü vb.), yumurta ürünlerinde (yumurta tozu, pastörize s v  yumurta 
ürünlerinde), ya larda (margarin, tereya , peynir, salata sosu), dondurulmu  yo urtlarda, domates bazl  salça ve soslarda,  
akide ekeri gibi sert ekerlerde, bebek mamalar nda, süt ürünlerinde (süt tozu, fermente süt ürünleri, aromal  süt içecekleri, 
yo urt), i lenmi  meyve ve meyve sular nda, enerji içecekleri ve izotonik içeceklerde, jöleli ekerlerde, çorba ve benzeri 
ürünlerde kullan lmaktad r (Çizelge 4) (Green, 1995; FAO 2004).  

Çizelge 4. G dalarda lutein kullan m miktarlar  (FAO, 2004) 

 1 

Seviyeleri (mg/kg) 

Unlu Mamüller Tah l ve Enerji Barlar  50 

 Krakerler 67 

çecekler i elenmi  Su 2,1 

 Gazl  çecekler 8,3 

 Haz r Çaylar 2,6 

Kahvalt l k Tah llar Kahvalt l k Tah llar 36 - 130 

Sak z Sak z 330 

Süt Alternatifi Günlük 
Ürünler 

Soya Sütü 6,3 

Yumurta Ürünleri Yumurta Tozu, Pastörize S v  Yumurta 40 

Ya lar Margarin 100 

Dondurulmu  Tatl  ve 
Yo urtlar Dondurulmu  Yo urt 8,3 

Salça ve Soslar Domates Bazl  Soslar 2,6 

Bebek Mamalar  Bebek Mamalar  5,9-140 

Süt Ürünleri Süt Tozu 13 

 Aromal  Sütler 13 

 Yo urt 13 

lenmi  Meyve ve Meyve 
Sular  

Enerji, Spor ve zotonik çecekler 8,3 
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 Meyve Aromal  çecekler 8,3 

 Meyve Sular  8,3 

 Sebze Sular  8,3 

Jöleli ekerler Jöleli ekerler 25 

Çorbalar Çorbalar 2,6 

1GSFA (General Standard for Food Additives, G da Katk  Maddeleri çin Genel Standartlar) S n fland rma Sistemi 

A a daki çizelgede Kemin firmas na ait ve g da takviyelerinde kullan lan dünyaca ünlü FloraGlo markal  luteinin bile enleri 
gösterilmi tir. 

 

Çizelge 5. Kristal formdaki safla t r lm  FloraGlo  luteinin tahmini kompozisyonua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aKemin Foods, L.C., Des Moines, IA. 

Luteinin insan sa l na olan yarar  sadece göz sa l yla bitmemekte, yap lan çal malar lutein ve zeaksantin ba ta olmak 
üzere ksantofillerin damar t kan kl  riskini önleyerek kalp sa l na faydal  oldu unu göstermektedir. Ayr ca, lutein 
al m n n UV nlar n n cilde verdi i zarar  azaltt  belirtilmi tir. Luteinin insan sa l  üzerindeki etkileri de dahil olmak 
üzere, lutein ile ilgili yap lan bilimsel çal malar ve yay nlar her geçen y l artmaktad r ( ekil 3) (FloraGlo, 2016). 

 
 

k) 
 

 

 

Lutein 76 Ya  asitleri 1,5 

Zeaksantin 7 Potasyum 0,4 

Toplam pigmentler 85 Su 0,4 

Di er karotenoitler 1,4 Di er < 1 

Vakslar 9,0   
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Y llara göre lutein ile ilgili yap lan yay n say s  (FloraGLO, 2016) 

 

MATERYAL ve METOT:   
 

Materyal  

Çal man n ana materyalini Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Aksu-Merkez biriminde yeti tirilecek olan kadife 
çiçe i (Tagetes erecta L.), ticari kadife çiçe i ekstrakt  (Marigold extract) ve karotenoit standartlar (Lutein ve zeaksantin) 
olu turacakt r. Kullan lacak temel cihazlar ve aletler; H zland r lm  çözücü ekstraksiyon cihaz , yüksek performansl  s v  
kromatografi cihaz  (HPLC) ve bu cihaza uygun kolon, UV-Spektrofotometre, yüksek çözünürlüklü kütle analizörü (HR-
LC/MS), etüv, vakumlu etüv, çalkalamal  su banyosu, döner buharla t r c , kromatografik cam kolon, b çakl  ö ütücü, 
manyetik kar t r c , vorteks kar t r c , metal elek, pH metre ve analitik hassas terazidir. Bunlar n yan nda;sarflarve çe itli 
cam malzemeler di er materyalleri olu turmaktad r.  

Metot 

Kadife çiçeklerinin yeti tirilmesi: 

Tagetes erecta L. tohumlar  stanbul Tar m A.  (Antalya) firmas ndan temin edilecektir. Tohumlar Mart ay n n 15’inden 
sonra 18-24oC de sera içerisinde viyollere ekilerek çimlendirme torfunda çimlendirilecek, üzerine nem kaybetmemesi için 
ince bir tabakada perlit serilecektir. Tohum çimlendirme ortam n n pH seviyesi 6,2-6,5 aras nda olacak ve EC seviyesi 0,75 
olacakt r. Tohumlar kta daha h zl  çimlendi i için herhangi bir karanl k ortama al nmayacaklard r. 

Tohumlar n ekiminden yakla k 4-5 hafta sonra bitkiler sera içerisinde (18-24o C) küçük saks lara al nacaklard r. Bitkilerin 
yeti tirme ortam  1:1 (hacim) torf perlit 6,2 – 6,5 pH ve EC: 1 olacakt r. Ayr ca haftada 1 kez kalsiyum bazl  (15-0-15) 
gübreleme yap lacakt r. Bitkinin tohumdan çiçekli a amaya kadar geldi i sürenin toplam 10-12 hafta aras nda olaca  tahmin 
edilmektedir (Syngenta Flowers, 2014). 

Analizler için ön i lemler: 

Hasat edilen kadife çiçeklerine ait taze petaller için güne   alt nda, gölgede ve 45oC ye etüvde olmak üzere üç farkl  
kurutma i lemi uygulanacakt r. Birinci uygulamada çiçeklerinden ayr lan petaller, güne   alt nda içerdi i nemin yakla k 

80’ini kaybedene kadar 10 gün boyunca kurutulacakt r. kinci uygulamada ise laboratuvar ortam nda yine 10 gün boyunca 
kendili inden kurumaya b rak lacakt r. Her iki kurutma sonras nda, 45oC’ye ayarl  etüvde son kurutma i lemi yap lacakt r. 
Kadife çiçe ine ait kurutulmu  petaller, 600-800 mikron boyutlar na ininceye kadar ö ütülecektir. Toz haline getirilmi  olan 
örnek, ekstraksiyon i lemine kadar buzdolab nda saklanacakt r. 
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Ticari olarak sat n al nacak olan kadife çiçe i ekstrakt  (Marigold extract ya da oleoresin) kurutma i lemi uygulanmadan 
direkt çözücü ekstraksiyonu ve h zland r lm  çözücü ekstraksiyonu i lemlerine paralel olarak  tabi tutulacakt r. Çal mada 
uygulanacak bütün yöntemlere ait optimizasyon ko ullar na bu ekstrakt üzerinden ula lacakt r.  

Ekstraksiyon: 

Karotenoitlerin ekstraksiyonda geleneksel olarak aseton, hekzan, izopropanol, etil asetat, etanol, metanol, dietileter, 
kloroform, diklorometan gibi organik çözücüler kullan l r. Ksantofil s n f nda yer al p ya da çözünebilen ve karotenlere göre 
polaritesi daha yüksek olan lutein için Atmosferik S v  Ekstraksiyonu, H zland r lm  Çözücü Ekstraksiyonu (Bas nçl  s v  
ekstraksiyonu) ve ayçiçe i ya nda mesarasyon olmak üzere üç farkl  uygulama yap lacakt r. 

Atmosferik S v  Ekstraksiyonu’nda, ticari kadife çiçe i ekstrakt  kullan larak tekli veya kar m halinde hekzan, etil asetat ve 
izopropanol çözücüleri kullan larak uygun çözücü seçimi yap lacakt r. Bu yöntemde, yakla k 50 g örnek 200-500 mL hacim 
aral ndaki çözücüde ekstrakte edilerek 40oC’ye ayarl  su banyosunda 4 saat tutulacakt r. Ekstraksiyon sonras nda, tortunun 
dibe çökmesi için oda s cakl nda yakla k 20 dk dinlendirilecektir. Üst faz  olu turan karotenoit içeren çözelti, Buchner 
hunisinden vakum alt nda filtre edilerek 40oC’ye ayarl  IKA-RV10 marka döner buharla t r c dakonsantre edilecektir. 
30oC’ye ayarl  Vacucell-MMM marka vakumlu etüvde yakla k 8 saat boyunca kurutulacak olan ekstrakt (marigold 
oleoresin) bir sonraki basamak olan sabunla maya kadar -20oC’de depolanacakt r (Vechpanich ve Shotipruk, 2011). Bu 
ekstraksiyon için uygun ko ullar  belirleyebilmek amac yla ekstrakt n içerdi i lutein, spektrofotometri (UV 
Spektrofotometre) ve s v  kromatografi (HPLC) ile test edilecektir. 

ThermoScientific Dionex ASE-350 cihaz n n kullan laca  H zland r lm  Çözücü Ekstraksiyonu’nda ticari kadife çiçe i 
ekstrakt  üzerinden uygun ekstraksiyon ko ullar tespit edilecektir.Bu teknik, geleneksel ya  ekstraksiyon sistemleri olan 
Soxhlet ekstraksiyonuna alternatif bir yöntemdir ve ekonomik olarak önem arzeden vitaminler ve karotenoit bile iklerin 
ekstraksiyonunda ön plana ç kmaktad r. Özellikle termal stabilitesi dü ük olan bile ikleri ekstrakte ederken (özellikle 
karotenoitler) oldukça faydal  bir yöntemdir. Bu sistemde, kat  ve yar -kat  örneklerin ekstraksiyonu otomatize edilmi  
ekstraksiyon, filtrasyon ve temizleme i lemeleri ile birkaç dakika içerisinde yap labilmekte ve klasik ekstraksiyon 
yöntemlerine göre çok daha az çözücü harcayarak tek seferde 24 adet örne e kadar çal labilmektedir. Tipik bir örnek 
ekstraksiyonu, hücre hacminden ba ms z olarak 12-20 dakika sürmektedir. Analiz süresini etkileyen parametrelerden biri 
i lemin kaç döngü ile yap laca d r. Üç çözücüyü bar nd rabilen sistemde tek bir çözücü veya çözücülerin kar m  
kullan larak ekstraksiyon i lemi yap labilmektedir. Akdeniz Üniversitesi G da Güvenli i ve Tar msal Ara t rmalar 
Merkezi’nde yap lacak bu uygulamada yakla k 2-3 g ticari kadife çiçe i ekstrakt  vediatomize toprak kar m  10 mL’lik 
çelik hücrelere aktar lacakt r. Uygun ko ullar  belirlemek ad na 1500 psi bas nca kadar ç kabilen sistemde uygun çözücü(ler) 
ve oranlar  için hekzan, etil asetat, izopropanol, aseton ve etanol çözücüleri ve uygun s cakl k için 40oC, 50oC ve 60oC 
s cakl k parametreleri denenecektir. Ekstraksiyon sonunda, çözücünün 10 mL’lik hücrelerden uzakla t r lmas nda azot gaz  
kullan lacakt r. Bu ekstraksiyon için uygun ko ullar n belirlenmesi, ekstrakt n içerdi i luteinin spektrofotometrik (UV 
Spektrofotometre) ve s v  kromatografik (HPLC) yollarla test edilmesiyle sa lanacakt r. 

Maserasyon i lemi ise; lutein içeri i bilinen ticari (haz r) kadife çiçe i ekstresinden 20 gram tart l p 100 mL ayçiçek ya  
içerisinde (1:5) 1 gün boyunca oda s cakl nda ve gölgede bekletilerek yap lacakt r. (1. y lda). Farkl  kurutma i lemlerinden 
elde edilen ve lutein içeri i bilinen kuru kadife çiçe i petallerinden 20' er gram tart l p 100 mL ayçiçek ya  içerisinde (1:5) 
1 gün boyunca oda s cakl nda ve gölgede bekletilecektir (2. y lda). 

Sabunla ma: 

Ya  asitleriyle monoester ya da diester olarak kovalent ba  yapan luteinin serbest forma geçebilmesi için sabunla t r larak 
ya  asit esterlerinden ar nd r lmas  gerekir. Sabunla ma i lemi ile örnek içerisindeki ya  asit esterlerinin lutein ile 
olu turduklar  ba lar kopar larak hidrolize edilirler. Alkali (KOH) deri iminin ve sabunla ma s cakl n n gere inden yüksek 
olmas  karotenoitlerin kolayca bozulmas na neden olabilir. Bunun için  uygun ko ullarda çal lmas na ihtiyaç vard r. 
Sabunla ma basama ndaki analizlerde AOAC 970.64 metodu esas al narak ticari kadife çiçe i ekstrakt n n 1 gram na 
kar l k metanolde haz rlanacak olanfarkl  deri imlerdeki (0,1 M; 0,5 M; 1 M; 2 M; 5 M) KOH çözeltisi için 40oC, 50oC ve 
60oC s cakl klar 20 dakikal k sabunla ma süresinde denenerek uygun alkali deri imi ve sabunla ma s cakl  
saptanacakt r.Çözeltide lutein esterlerinin tamamen kaybolmas  sabunla man n tamamland n  gösterirki bu durum 
spektrofotometri (UV Spektrofotometre) ve s v  kromatografi (HPLC) ile kontrol edilecektir. Sabunla ma i lemi sonras nda, 
serbest lutein içeren ekstrakt safla t rma i lemi öncesinde -20oC’de depolanacakt r. Esterle me, luteinin spektral özelliklerini 
de i tirmeyip lutein ve lutein esterleri ayn  absorpsiyon spektrumuna ve ayn  maksimum dalga boyuna sahiptir. 

Safla t rma: 

Sabunla ma i lemi ile ya  asit esterlerinden ar nd r lan örnekte, di er baz  karotenoitler (karotenler, monohidroksi 
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ksantofiller, lutein harici dihidroksi ksantofiller) ve epoksiler bulunur. Bu karotenoitler, kristalizasyon ve kolon kromatografi 
yöntemlerinin ayr  ayr  denenmesiyle örnekten uzakla t r lmaya çal t r lacakt r. 

Kristalizasyon için Tyczkowski ve Hamilton (1991) taraf ndan geli tirilen yöntem esas al narak hekzan-aseton çözeltisi için 
(hekzan:aseton, 4:1, 3:1, 2:1) farkl  hacim oranlar nda denemeler yap lacakt r. Bunun için, sabunla ma i leminden gelen 
ticari kadife çiçe i örne i, s cak hekzan-aseton çözeltisinde çözülüp azot gaz  alt nda kristallendirilerek filtrasyon sonras nda 
yine azot gaz  alt nda kurutulacak ve -20 oC’de depolanacakt r.Kristalizasyon için uygun ko ullar n belirlenmesi, ayn  
zamanda örne in safl n  gösterecektir ki bu durum, örne in içerdi i luteinin spektrofotometrik (UV Spektrofotometre), s v  
kromatografik (HPLC) ve yüksek çözünürlüklü s v  kromatografik (HR-LC/MS) yollarla test edilmesiyle sa lanacakt r. 

Kolon kromatografi yöntemi için AOAC Official Methods of Analysis’in 970.64 numaral  prosedürü esas al nacakt r. 
Analizlerde, 300 mm uzunluk ve 25 mm d  çap nda, vakum hortum ba lant l , 15-40 mikronluk filtrasyon gözenek çap na 
sahip teflon musluklu cam kolon kullan lacakt r. Kromatografiye uygun 60-120 mesh boyutlar nda silika jel ise kolon dolgu 
maddesi (adsorban) olarak kullan lacakt r. Ak  h z , saniyede 2-3 damla olarak ayarlanacakt r. Luteinin yer ald  dihidroksi 
pigmentler (DHP) için bu yöntemdeki çözelti (eluent) hekzan:aseton (80+20) kar m d r. Daha saf lutein elde edebilmek için 
(hekzan:aseton, 4:1, 3:1, 2:1) farkl  hacim oranlar nda denemeler yap lacakt r. Tüplerde toplanan DHP fazlar ,vakumda 
buharla t r larak azot gaz  alt nda -20 oC’de depolanacakt r. Kolon kromatografi için uygun ko ullar n belirlenmesi, ayn  
zamanda örne in safl n  gösterecektir ki bu durum, örne in içerdi i luteinin spektrofotometrik (UV Spektrofotometre), s v  
kromatografik (HPLC) ve yüksek çözünürlüklü s v  kromatografik (HR-LC/MS) yollarla test edilmesiyle sa lanacakt r.  

zole edilerek safla t r lan luteinin dayan kl l n  test edebilmek için oda s cakl nda (25 oC) karanl k ortamda azotlu olarak 
ve -20 oC’de karanl k ortamda azotlu olmak üzere iki farkl  depolama i lemi uygulanacakt r. Analizler 10., 20., 30., 60. ve 90. 
günlerde yap lacakt r.   

Ticari kadife çiçe i ekstrakt  üzerine ayr  ayr  yap lan  kristalizasyon ve kolon kromatografi safla t rma i lemleri sonunda 
yöntemin uygulama kolayl , çevreye etkisi, maliyeti de göz önünde bulundurularak hangi yöntemlerin daha etkili oldu u 
ortaya ç kar lacakt r. Bütün bunlar sonucunda belirlenen uygun yöntemlerle BATEM arazisinde yeti tirilecek olan kadife 
çiçe inden (Tagetes erecta L.) lutein safla t r lacak ve depolanacakt r. 

Spektrofotometrik analizde Shimadzu UV-1800 marka çift k yollu UV-görünür bölge spektrofotometresi 
kullan lacakt r.Bunun için, safla t rma amac yla kullan lan yöntemlerin (ekstraksiyon, sabunla ma, safla t rma, depolama)  
her birinden elde edilen kuru örnekler tart larak etanolde 1’lik çözeltileri haz rlanacakt r. Standart luteinin etanolde 
haz rlanan 1’lik çözeltisinin 446 nm’deki spesifik absorpsiyon katsay s  E1%

1cm (100mL g-1cm-1)  2550’dir. Bu literatür 
bilgisinden yola ç karak yöntemlerin içerdi i örnekteki lutein miktar  Lambert-Beer Yasas ’na göre hesaplanacakt r. 
Analizler istatistiksel hesaplamalar için üç tekerrürlü olarak yürütülecektir. 

Yöntemlerdeki örne in içerdi i luteinin miktar  ve safl  s v  kromatografi ile de kontrol edilecektir. Bunun için, Shimadzu 
LC-2030C Prominence-i marka yüksek performansl  s v  kromatografi cihaz  (Diode Array Detector - 250x4,6mm id, 5 m 
dolgulu, C18 kolon)kullan lacakt r. 40 dakikal k gradiyent yürütmenin uygulanaca  sistemde hareketli faz A olarak 
asetonitril:metanol (9:1, h:h) çözeltisi, hareketli faz B olarak etil asetat kullan lacakt r. 1mL/dk ak  h z yla 30 dakika 
içerisinde hareketli faz B’nin deri imi 0’dan 100’e ç kar lacakt r. Enjeksiyon hacmi 20 L, kolon f r n s cakl  25 oC 
olarak ayarlanacakt r. Analizler istatistiksel hesaplamalar için üç tekerrürlü olarak yürütülecektir. Analiz çal malar na 
yukar da verilen ko ullarla ba lanacak, gerekti inde modifikasyona veya metot de i ikli ine gidilecektir. Çal mada 
kullan lan metodun geçerlili ini ortaya koymak amac yla geri kazan m ve tekrarlanabilirlik parametrelerine bak lacakt r. 

Kristalizasyon ve kolon kromatografisi ile safla t r lan örneklerdeki serbest luteinin safl n  ve yap s n  do rulamak için 
yüksek çözünürlüklü s v  kromatografi yöntemi uygulanacakt r. Bu analiz, Thermo Scientific Orbitrap HR-LC/MS cihaz  ile 
Akdeniz Üniversitesi G da Güvenli i ve Tar msal Ara t rmalar Merkezi’nde yap lacakt r. Safla t rma i lemleri sonucunda 
elde edilen kuru örnek 10-20 mg civar nda tart l p metanol ile seyreltilerek cihaza verilecektir ve bu analizde herhangi bir 
hareketli faz çözeltisine ihtiyaç yoktur. 

S v  kromatografisi kütle/kütle spektrometre (LC-MS/MS) sistemleri uzun y llard r kullan lmaktad r. Bu cihazlar analitlerin 
kütle geçi lerini takip ederek kalitatif/kantitatif ekilde tespitlerini ba ar  ile yapmaktad r. Fakat çözünürlük (rezolüsyon) 
konusunda eksik kalmaktad rlar.Çözünürlük, analizörün birbirine yak n kütleleri ay rabilme yetene idir. Çözünürlü ün art  
ile bile iklerin kimyasal yap s  hakk ndaki bilgilerin aç a ç kmas  do ru orant l d r. Örne in, analizörün çözünürlü ü 1000-
10000 aras nda ise nominal kütleleri farkl  iki pikin ayr m n  (325 Da ile 326 Da), 10000-100000 aras nda ise ayn  nominal 
kütleye sahip fakat yap s ndaki bir aminoasit ile birbirinden ayr lan küçük kütleli ( 2500 Da) peptitlerin ayr m  (örne in; 
lösin ve izolösin); 100000 ve üzerinde ise ayn  nominal kütleye sahip fakat elementel bile imi farkl  moleküllerin (N2 ve CO, 
28 Da) ayr m  yap labilmektedir. Bir bile i in tam kütle (4-6 ondal k noktas ) de erinin do ru bir ekilde belirlenebilmesi 
için yüksek çözünürlüklü kütle analizörlerinin kullan lmas  gerekmektedir. HR-LC/MS (high resolution liquid 
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chromatography mass spectrometry) Orbitrap sistemi ile 4-5 ondal kl  ekilde analitin gerçek kütlesinin tespiti 
yap labilmektedir.  

 Çal mada kullan lacak olan ekstraksiyon ve analiz i lemleri 
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LUTE N KAYNA I 

Maserasyon 

(20 g : 100 mL 
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Yap lacak Faaliyetler 
Aylar (1. YIL, 2019) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Proje kimyasallar n n ve di er sarf malzemelerin temini X X X X         

Ticari kadife çiçe i ekstrakt  üzerine uygulanacak 
metotlar ile ilgili ön çal malar 

   X X X       

Ticari örne in haz rlanmas  ve analizler      X X X X X X   

Yeti tirilecek kadife çiçeklerinden luteinin 
safla t r lmas  için uygun ko ullar n belirlenmesi 

      X X X X X  

Birinci y l verilerinin de erlendirilmesi         X X X X 

 

 

Yap lacak Faaliyetler 
Aylar (2. YIL, 2020) 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

Projenin ikinci y l na ait kimyasallar n ve di er sarf 
malzemelerin temini 

X X X          

Çiçek tohumlar n n ekilmesi, fidelerin saks lara 
al nmas , çiçeklerin hasat edilmesi ve kurutulmas    X X X X       

Yeti tirilen kadife çiçe inin analizlere haz r hale 
getirilerek uygun ko ullarla analiz edilmesi 

     X X X X    

Safla t r lan luteinin dayan kl l k testi için 
depolanmas  

       X X X X  

kinci y l verilerinin de erlendirilmesi         X X X X 

 

 

Yap lacak Faaliyetler 
Aylar (3. YIL, 2021) 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 

Projenin üçüncü y l na ait kimyasallar n ve di er sarf 
malzemelerin temini 

X X X          

Çiçek tohumlar n n ekilmesi, fidelerin saks lara 
al nmas , çiçeklerin hasat edilmesi ve kurutulmas     X X X X       

Yeti tirilen kadife çiçe inin analizlere haz r hale 
getirilerek uygun ko ullarla analiz edilmesi 

     X X X X    

Safla t r lan luteinin dayan kl l k testi için 
depolanmas  

       X X X X  

Tüm verilerin de erlendirilmesi ve sonuç raporunun 
yaz lmas  

        X X X X 
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  Takvimi 

Fatih Alpay VURAN 

Projenin tüm çal malar ndan sorumludur. Proje materyallerinin 
temini, ticari kadife çiçe i ekstrakt  üzerine uygulanacak metotlar 
ile ilgili ön çal malar, ticari örne in haz rlanmas  ve ekstraksiyon-
spektroskopik-kromatografik analizlerini içeren safla t rma 
yöntemleri, yeti tirilecek kadife çiçeklerinden luteinin 
safla t r lmas  için uygun ko ullar n belirlenmesi, safla t r lan 
luteinin dayan kl l k testi için depolanmas  ve karakterizasyonu, 
ara ve sonuç raporlar n n haz rlanmas . 

1-36 ay 

Orçun ÇINAR 

Proje materyallerinin temini, ticari kadife çiçe i ekstrakt  üzerine 
uygulanacak metotlar ile ilgili ön çal malar, ticari örne in 
haz rlanmas  ve ekstraksiyon-spektroskopik-kromatografik 
analizlerini içeren safla t rma yöntemleri, yeti tirilecek kadife 
çiçeklerinden luteinin safla t r lmas  için uygun ko ullar n 
belirlenmesi, safla t r lan luteinin dayan kl l k testi için 
depolanmas  ve karakterizasyonu, ara ve sonuç raporlar n n 
haz rlanmas , ara ve sonuç raporlar n n haz rlanmas na yard mc  
olmak. 

1-36 ay 

Kadriye YÜKSEL 

Proje materyallerinin temini, ticari kadife çiçe i ekstrakt  üzerine 
uygulanacak metotlar ile ilgili ön çal malar, ticari örne in 
haz rlanmas  ve ekstraksiyon-spektroskopik-kromatografik 
analizlerini içeren safla t rma yöntemleri, yeti tirilecek kadife 
çiçeklerinden luteinin safla t r lmas  için uygun ko ullar n 
belirlenmesi, safla t r lan luteinin dayan kl l k testi için 
depolanmas  ve karakterizasyonu, ara ve sonuç raporlar n n 
haz rlanmas , ara ve sonuç raporlar n n haz rlanmas na yard mc  
olmak. 

1-36 ay 

Tuba SEÇMEN 

Proje materyallerinin temini, ticari kadife çiçe i ekstrakt  üzerine 
uygulanacak metotlar ile ilgili ön çal malar, ticari örne in 
haz rlanmas  ve ekstraksiyon-spektroskopik-kromatografik 
analizleri içeren safla t rma yöntemleri, yeti tirilecek kadife 
çiçeklerinden luteinin safla t r lmas  için uygun ko ullar n 
belirlenmesi, safla t r lan luteinin dayan kl l k testi için 
depolanmas  ve karakterizasyonu, ara ve sonuç raporlar n n 
haz rlanmas , ara ve sonuç raporlar n n haz rlanmas na yard mc  
olmak. 

1-36 ay 

M. U ur KAHRAMAN 
Çiçek tohumlar n n ekilmesi, fidelerin saks lara al nmas , 
çiçeklerin hasat edilmesi ve kurutulmas  

15-18 ay 

27-30 ay 

Timur TONGUR 

H zland r lm  (Bas nçl ) Çözücü Ekstraksiyon yönteminin ticari 
kadife çiçe i örne i ve yeti tirilen kadife çiçe i örne ine 
uygulanmas  ve safla t r lan lutein pigmentinin yap s n n 
ayd nlat lmas  

4-11 ay 

15-23 ay 
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27-35 ay 

 

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

 Lutein Pigmentinin Farkl  Analitik Metotlarla Kadife Çiçe inden (Tagetes erecta L.) zole Edilerek 
Safla t r lmas  

  

Bu çal ma ile 2019-2021 y llar nda Enstitümüz T bbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Laboratuvar nda farkl  bitkisel ürün 
gruplar ndan izolasyon analizlerinin yap labilmesi için gerekli altyap n n kazand r lmas  ve analizlerin yap labilmesi 

Sadece süs bitkisi olarak tan mlanan baz  bitkilerin t bbi ve aromatik özelliklerinin de ortaya konulmas  

Bu proje pilot bir çal ma olarak de erlendirilerek ileride yap lacak çal malarla endüstriyel ölçekte saf madde eldesinin daha 
ekonomik ve verimli olmas  

Tüketicinin g da takviyesi olarak sat n ald  ürünlerin güvenirli inin ortaya konulmas  ve böylelikle halk sa l n n 
korunmas na katk da bulunulmas  

Proje ç kt lar n n ekonomik anlamda ilgili sektörlere aktar lmas  ve standart ürün üretimi aç s ndan ülke ekonomisine katk  
sa lamas  

Elde edilecek tüm sonuçlar n de erlendirilmesiyle, safla t rma analizlerinin BATEM T bbi ve Aromatik Bitkiler 
Laboratuvar nda rutin uygulamaya aktar larak öneminin daha da artmas   amaçlanm t r. 

 

   

1 Bilimsel 

Proje sonucunda, Enstitümüz T bbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvar nda safla t rma 
analizlerinin yap labilmesi için gerekli altyap  kazand r larak bu tarz analizlerin 
yap labilirli i sa lanacakt r. 
Proje ç kt lar  ile ilgili kongre, sempozyum veya dergilerde yay nlanmas na yönelik 
çal malar yap larak proje sonuçlar n n uygulamaya aktar lmas  sa lanacakt r. 

2 Ekonomik Sadece ithal edilerek do al renklendici olarak kullan lan luteinin endüstriyel ölçekte 
üretimi ile d a ba ml l k azalt lacakt r. 

3 Sosyal Proje ç kt lar , liflet ve bro ür haz rlanarak Bakanl n ilgili birimlerine aktar lacakt r. 
Özel sektöre tan t m günleri düzenlenecektir. 

 

 

I-  
 

06 SERMA D  

 
YILLARA GÖRE DA  

 
1.Y l 

 
2.Y l 

 
3.Y l 

06.2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri 22.000 21.700 16.000 

06.6-Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri 2.000 3.000 3.000 
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06.9-Di er Sermaye Giderleri 2.000 4.000 4.000 

Toplam 26.000 28.700 23.000 

Genel Toplam 77.7000 

 

Bütçe Gerekçesi ve Ya r m Tutar n n Da l m  
 

I II III IV 
SINIFLANDIRMASI 

 

 
1. YIL 2.YIL 3.YIL 

06 2 2 01 Hammadde al mlar  1.700 1.000 700  

06 2 6 01 Ka t ve Ka t Ürünleri Al m  1.000 300 300 400 

06 2 7 01 
Kimyevi Madde ile Plastik ve 
Kauçuk Ürün Al mlar  54.000 20.000 20.400 13.600 

06 2 9 01 Di er Al mlar 3.000 700 300 2.000 

06 6 2 01 Malzeme Giderleri 8.000 2.000 3.000 3.000 

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklar  

10.000 2.000 4.000 4.000 

TOPLAM 77.700 26.000 28.700 23.000 

GENEL TOPLAM 77.700 
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Ülkemiz, sahip oldu u ekolojik ko ullar nedeniyle birçok l man ve subtropik meyve türlerinin yeti tiricili i aç s ndan büyük 
öneme sahiptir. Tropik meyve yeti tiricili inin ise ülkemizde sadece Akdeniz Bölgesinin mikroklima özelli i gösteren baz  
lokasyonlar nda yap lma ans  bulunmaktad r. Bu konuda bilimsel olarak ilk adaptasyon çal mas  alt  farkl  tropik meyve 
türü ile Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM), Antalya l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü 
(A GTHM) ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AKDZF) i  birli i ile Antalya’n n Gazipa a ilçesinde ba lat lm t r. 
Adaptasyon çal malar n n sonuçlar na göre; meyvelerin albenisi, damak tad m za uygunluk, so uklara dayan kl l k ve raf 
ömrünün uzunlu u aç s ndan denenen türlerden litchi ve longan ön plana ç kan türler aras nda yer alm t r. Bununla birlikte, 
bu parselden elde edilen litchi ve longan meyvelerine iç piyasada oldukça fazla talep olu mu tur. Tüketiciler taraf ndan bu 
türlere talebin yüksek olmas  ise üreticilerin fidan taleplerinin artmas na neden olmu tur. Bu türlerdeki fidan ihtiyac n n 
kar lanmas  için bu türle ilgili ço altma çal malar n n bir an önce ba lan lmas na ihtiyaç duyulmu tur. Bu nedenle 
planlanan bu projede, litchi ve longan n hava dald rma ile ço alt lmas  üzerine farkl  dönemlerin ve farkl  hormon 
uygulamalar n n etkilerinin belirlenmesi amaçlanm t r. Çal mada çe it olarak Litchi’de ‘Brewster’ ve ‘Mauritus’ longanda 
ise ‘Kohala’ çe idi kullan lacakt r. Uygulamalar nisan ve eylül aylar  olmak üzere 2 farkl  dönemde yap lacakt r. Bitkiler 
üzerinde seçilen dallarda 2-3 cm geni li inde kabuk ç kart lacak ve kontrol d nda 3 farkl  IBA konsantrasyonu 
uygulanacakt r. Kabuk dokusunun ç kar ld  bölge kokopit ve liken kar m  ile kaplanacak ve polietilenle kapat lacakt r. 
Uygulamadan yakla k 60-80 gün sonra köklenmi  dallar kesilerek köklenme oran , kök say s , en uzun ve ortalama kök 
uzunlu u ve kök kal nl  belirlenecektir. Köklenen dallar torf:perlit içeren torbalara aktar lacak, kontrol d nda torbalar n 
bir k sm na bakteri içerikli gübre, bir k sm na ise solucan gübresi uygulanacakt r. 4 ay sonunda bitki geli imleri 
gözlenecektir. Proje sonucunda; litchi ve longan türlerinin hava dald rma ile ço altma olanaklar  belirlenecektir. Ayr ca 
dönem ve uygulamalar aç s ndan en uygun ko ullar ortaya konacakt r. 

Anahtar Kelimeler: litchi, longan, ço altma, hava dald rma, IBA, dönem  

 

Effect of different periods and hormone applications on litchi (Litchi chinensis) and longan (Dimocarpus longan)  air 
layering 

Abstract:  

Our country has great importance for the growth of many temperate and subtropical fruit species due to the ecological 
conditions. The cultivation of tropical fruits in our country only has a chance of some locations the microclimate of the 
Mediterranean Region. First adaptation studies with six different tropical fruit species (passiflora, guava, mango, pitaya, 
litchi and longan) was carried out by Bat  Akdeniz Agricultural Research Institute (BATEM), Antalya Directorate of 
Provincial Food Agriculture and Livestock (A GTHM) and the Akdeniz University Faculty of Agriculture (AKDZF) in 
district of Antalya Gazipasa. According to the first results of the adaptation study, litchi and longan species were better 
determined in terms of fruity appearence, cold tolerance and long shelf life. However, litchi and longan fruits demand in the 
domestic market were much. The high demand for these species by the consumers leads to an increase in the demand for 
seedlings by the producers. In order to meet the seedling needs of these species, it was necessary to start the propagation 
studies related to this species as soon as possible. Therefore, in this project, it is aimed to determine the effects of different 
periods and different hormone applications on the production of litchi and longan by air layering. In this experiment 
'Brewster' and 'Mauritus' litchi varieties and 'Kohala' longan variety will be used. Applications will be made in 2 terms, april 
and september. A strip of bark 2-3 cm width will be removed from the selected shoots and the effects of the 3 different IBA 
concentrations will apply. The strip of bark area will be covered with a mixture of cocopeat and lichen and covered with 
polyethylene. After 60-80 days of the layering, rooting percentage, number of roots, the longest and average root length and 
root thickness will be determined. Rooted branches transferred to bags containing peat: perlite. Beside of the control, some 
of the bags will be treated with bacteria-containing fertilizer, and some will be treated with vermicompost. Plant 
development will be observed at the end of 4 months. End of the project; the most suitable period and rooting application 
will be determined in litchi and longan air layering. 

Keywords: litchi, longan, propagation, air layering, IBA, season 
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P   
Tropik meyve türleri, Avrupa k tas nda sadece s n rl  birkaç ülkede mikroklima özelli i gösteren baz  lokasyonlarda 
yeti tirilmektedir. Bu nedenle Avrupa, tropik meyve ihtiyac n n önemli bir k sm n  ithalatla kar lamaktad r. Ülkemiz Avrupa 
ülkeleri aras nda tropik meyve yeti tiricili i aç s ndan ansl  ülkelerden birisidir. Tropik meyvelerin ülkemizde, Akdeniz 
Bölgesi’nin Antalya, Mersin ve Hatay’ n baz  mikroklima özelli i gösteren yörelerinde yeti tirilme ans  bulunmaktad r. 
Antalya ilinde Alanya, Gazipa a ve Finike; Mersin’de Anamur, Bozyaz , Ayd nc k ve Erdemli, Hatay’da ise skenderun 
yeti tiricilik aç s ndan önemli lokasyonlard r. Ancak ülkemizde muz d nda yayg n olarak ticari yeti tiricili i yap lan tropik 
meyve türü henüz s n rl d r. Bu nedenle ülkemiz, muz dahil olmak üzere (muz tüketimimizin henüz yar s  ithalatla 
kar lan yor) tropik meyvelerin tamam n  di er Avrupa ülkelerinde oldu u gibi ithalatla kar lamaktad r. Bununla birlikte 
ülkemizde son y llarda üreticilerimizin alternatif meyve yeti tiricili ine olan ilgisi gittikçe artmaya ba lam t r. Bu ilginin 
art nda, tropik meyvelerin yüksek ekonomik getirisi yan nda insanlar n bu meyve türlerinin beslenme ve sa l k aç s ndan 
fonksiyonlar  hakk nda bilinçlenmelerini gösterebiliriz. Tropik meyvelerin büyük ço unlu unun farkl  lezzete sahip olmalar  
ve ayr ca birço unun antioksidan içeri i bak m ndan zengin olmalar  bu meyve türlerine olan talebi gittikçe artt rmaktad r.  

Muz d nda ülkemizde yeti tirilme ans  olan di er tropik meyve türleri aras nda mango, guava, pitaya, passiflora, longan ve 
litchi gösterebilir. Farkl  tropik meyve türleri ile ilgili BATEM, A GTHM ve AKDZF taraf ndan Gazipa a’da ortakla a 
yürütülen adaptasyon çal mas nda, ilk sonuçlara göre litchi ve longan türleri a açlar n n so uklardan zarar görmemesi, 
bölgeye iyi adapte olmas , damak zevkimize uygun olmas  yönleriyle ön plana ç kan türler olmu tur. Bu iki türden özellikle 
litchi meyvelerinin marketlerde talep görmesi, bu türlerde üretim yapmak isteyen üretici say s n n artmas na neden olmu tur. 
Bu durum ise bahçe tesisi için fidan ihtiyac n  önemli hale getirmi tir. Ülkemizde tropik meyve türlerinin üretimini yapan 
herhangi bir kurulu  bulunmamaktad r ve fidan ihtiyac m n tamam  ithalat ile kar lanmaktad r. Bu nedenle fidan 
ihtiyac m z n hem kendi olanaklar m zla kar lanmas  hem de tropik bölgelerin d nda olan ülkemizde bu türlerin ço altma 
ko ullar n n belirlenmesi oldukça önem ta maktad r. Bu nedenlerle planlanan bu projede, litchi ve longanda ço altma amac  
ile hava dald rma uygulamas  üzerine 2 farkl  dönem ve hormon uygulamas n n ve fidan elde etme a amas nda bakteri bazl  
gübre ile solucan gübresinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanm t r.  Projeden elde edilen bitkiler ile bir sonraki a amada 
upov kriterlerine uygun olacak ekilde bahçe kurulacak ve bitkilerden al nan ölçüm ve gözlemler sonucunda bu iki türde 
tescile gidilerek bu iki türün ülke fidanc l na kazand r lmas  sa lanacakt r. 

 
Projenin hedefleri a a da özetlenmi tir. 
 
Litchi ve longan n ço alt lmas n  sa lamak ve fidanc l k sektörüne kazand rmak 
Ülkemiz için yeni bir tür olan litchi ve longan n ço alt lmas nda nisan ve eylül olmak üzere 2 farkl  dönemin etkisini 
belirlemek             
Ço altma amac yla yap lan hava dald rma uygulamas nda ticari ço alt m için farkl  hormon uygulamalar n n etkilerini 
belirlemek       
Bu türlerin yeti tiricili inin yap ld  tropik bölgelerin oldukça d nda kalan ülkemizde bu iki türün ço altma ko ullar n  
belirlemek 
Ülkemizde litchi ve longanda ticari olarak fidan  üreten resmi ya da özel bir kurulu  bulunmamaktad r. Bu çal ma ile 
meyvecilikte fidan sektörüne yeni bir türün kazand r lmas  için bir alt yap  olu turmak 
Ülkemizde bu türlerde fidan yeti tiren kurulu  bulunmad  gibi henüz kurulmu  kapama bahçeler de bulunmamaktad r. Bu 
proje ile bu türün ço alt lmas  konusuna katk  sa lanarak, ticari anlamda yayg nla mas n  sa lamak 

 

Projeden beklenen ç kt lar a a da bildirilmi tir.  

1. Ülkemiz litchi ve longan n yo un olarak yeti tirildi i enlem derecelerinin d nda yer almaktad r.  Bu proje ile ülkemizin 
bulundu u ekolojik ko ullarda bu türlerin ço alt lmas  konusunda bilgi edinilecektir. 

2. Bu türlerle yap lacak olan çal malara materyal sa lamada temel olu turacakt r. 

3. Ülkemiz tropik meyve yeti tiricili ine litchi ve longan da dahil edilmi  olacakt r. Böylece meyve yeti tiricili imizin 
geli mesine ve bu konuda istihdama katk da bulunulacakt r. 

4. Yeni bir türün yayg nla mas  ile fidanc l k sektörüne katk  sa lanacakt r.  

  
Litchi (Litchi chinensis Sonn.), Sapindaceae familyas na ait bir tür olup, tropik ve subtropik bölgelerde yayg n olarak 
yeti tirilmektedir. Çin, Hindistan ve Tayvan, litchi üretiminde önemli üretici ülkelerdir. Son 40 y lda Güney Afrika, 
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Avustralya, Tayland, Vietnam, ABD ve srail gibi ülkelerde de litchi üretimi art  göstermi  ve bu tür dünya çap nda 
uluslararas  ticarette önemli hale gelmi tir. Bu durum litchi üretiminin popüleritesini artt rm t r (Anonymous, 2013). Dünya 
litchi üretiminin 80’i Çin taraf ndan üretilmekte ve Çin’de üretim alan nda son 10 y lda önemli art lar oldu u 
kaydedilmi tir (Huang vd 2005). Çinde toplam litchi üretiminin 98’nin iç piyasada tüketildi i ve 2’sinin ise Hong Kong 
ve Singapur’a ihraç edildi i bildirilmi tir. hraç eden ülkeler aras nda Tayvan n’da yer ald  ve Tayvan’ n a rl kl  Filipinler, 
Japonya, Singapur, ABD ve Kanada’ya ihraç etti i belirlenmi tir (Huang ve vd 2005). hracat potansiyeli yüksek olan bu 
türde, Avrupa ülkelerinin talebi özellikle k  aylar na do ru daha da artmaktad r.   

Crane ve Zee (2005), ABD’de ticari litchi üretiminin Florida, Hawaii, ve Kaliforniya’da yap ld n  bildirmi lerdir. 
Ara t r c lar, Florida’da majör litchi çe itlerinin ‘Mauritius’ and ‘Brewster’ oldu unu ve çok küçük bir alanda ‘Hak Ip’ 
çe idinin hakip oldu unu saptam lard r.  Ayr ca Hawai’de  ‘Kaimana’, ‘Bosworth‘, ‘Tai So’ ve ‘Groff’ çe itleri ve 
Kaliforniya’da ise Florida’da oldu u gibi ‘Mauritius’ ve ‘Brewster’ çe itleri majör çe itler olarak belirlenmi tir. 

Mitra ve Dutta (2005), Hindistan’ n Çin’den sonra litchi üretiminde ikinci s rada yer ald n  bildirmi lerdir. Ara t r c lar, 
Hindistan’da 50’den fazla çe idin yeti ti ini ve ‘Shahi’, ‘Rose Scented’, ‘China’, ‘Bombai’ ve ‘Dehradun’ çe itlerinin ticari 
anlamda yeti en birkaç çe it aras nda yer ald n  saptam lard r. Hindistan’da yap lan litchi yeti tiricili inde entegre 
mücadelenin uyguland , meyve tutumu ve periyodisiteye kar  fiziksel ve kimyasal uygulamalar n yap ld  ve ayr ca çiçek 
tomurcu u olu umu ve meyve dökümlerini önlemek için büyümeyi düzenleyicilerin kullan ld  bildirilmi tir. 

Litchinin a ac  oldukça çekici, yuvarlak taç yap s na sahip olup,  dikimin ilk y llar nda yava  geli me göstermektedir. A aç 
9-30 m boylanabilmektedir. Litchi kaz k köklü olup, baz  kökler yüzeye yak nd r. Yapra n  dökmez ve yapraklar  12.5 -20 
cm uzunlu unda olup, yapraklar kar l kl  dizilmi  yaprakç klardan olu mu tur. Çiçekler dallar n uç k s mlar nda, yakla k 
75 cm uzunlu unda bir sap üzerinden ç kar. Yetersiz tozlanma sonucunda meyveler küçük kal r, tohum tam olu maz ve bu 
tip meyveler çabuk buru ur. Meyveler salk m eklindedir ve her salk mda 2-30 aras nda meyve bulunur.  Meyvelerin rengi, 
çilek k rm z s , pembe, pembemsi kehribar veya hafif ye ilimsidir. Meyve ekli oval, kalp eklinde veya yuvarla a yak n 
olabilmektedir. Meyveler aromatik yap da olup, yakla k 2.5 cm geni li inde, 4 cm uzunlu unda, ince derimsi yap da, 
pütürlü, kolay soyulan kabu a sahiptir. Parlak, etli, yar  saydam meyve eti tohumdan kolayl kla ayr labilir özelliktedir ve 
meyve suyu çok lezzetlidir (Anonymous, 2013). Tohumun irili i ve ekli farkl l k gösterebilir. Tohumun d  k sm  
kahverengi ve iç k sm  ise beyaz renklidir.  

Litchi, k  aylar nda dondan ve yaz aylar nda ise kuru havadan zarar görmektedir. Ancak k  aylar nda 1 ile 5 C aras ndaki 
dü ük s cakl klar n meyve tutumu için gerekli oldu u bildirilmektedir. Bununla birlikte dü ük s cakl n süresi, zaman  ve 
görülme s kl n n meyve olu umu üzerinde etkili oldu u belirtilmi tir. Avustralya’da bitki geli imi için optimum s cakl n 
30 C oldu u, 15 C’nin alt nda geli imin durdu u ve 10 C’de ise çiçeklenmenin ba lad  bildirilmi tir. Hindistan’da, 
çiçeklenme süresince maksimum s cakl k ubat ay nda 21 C ve haziran ay nda ise 38 C’ye kadar de i im göstermi tir 
(Anonymous, 2013).  

Hindistan'da, litchi yeti tiricili i için ilkbahar ve yaz aylar n n nemli ve k  aylar n n ise kuru olmas  istenir. Çin’de, y ll k 
%69-84 neme sahip olan litchi yeti tirme alanlar nda, y ll k ya n 1500 mm oldu u ve bu miktar n yeti tiricilik aç s ndan 
yeterli oldu u bildirilmi tir. Buna kar n, yaz aylar nda yo un n meyvelerde güne  yan kl  ve kabuk çatlamas na neden 
oldu u, bu durumun ise litchi yeti tiricili ini olumsuz yönde etkiledi i belirlenmi tir. Bu nedenle, ideal bir yeti tiricilik için 
yaz aylar nda ortalama ayl k maksimum s cakl n 32 C’nin alt nda ve 26 C’nin üzerinde ve k  aylar nda ise ortalama 
ayl k minimum s cakl n, 6-14 C aras nda olmas  gerekti i vurgulanm t r. Meyve olgunla mas na kadar geçen sürede ise 
oransal nemin 50’nin üzerinde olmas  tercih edilmektedir (Anonymous, 2013).  

Tayland’da litchi yeti tiricili inin, alçak ve yüksek olmak üzere iki farkl  mevkide yeti tirildi i bildirilmi tir (Anupunt ve 
Sukhvibul, 2005). Alçakta yeti en çe itlerin daha az so uklamaya ve yüksekte yeti en çe itlerin ise daha fazla so uklamaya 
ihtiyaç duydu u kaydedilmi tir. Yüksek yerler için en uygun çe idin ‘Hong Huai’ ve alçak yerler için en uygun çe idin ise 
‘Khom’ oldu u kaydedilmi tir. Litchi yeti tiricili inde en önemli sorunun periyodisite, güne  yan kl  ve meyvelerde 
çatlama oldu u saptanm t r (Anupunt ve Sukhvibul, 2005). 

Litchi iyi drenajl , nehir yak nlar ndaki alüvyal kumlu topraklar  tercih eder. Güney Afrika'da asitli topraklarda yeti tirilen 
a açlar n, alkali ve nötr topraklarda yeti tirilenlere göre daha kuvvetli geli ti i bildirilmi tir (Anonymous, 2013). Litchi, 
so uk subtropiklerde ise kumlu topraklarda iyi yeti tir. Bu tip topraklarda kökler 4 m derinli e kadar ilerleyebilir. Bununla 
birlikte, kireçli topraklarda da yeti tirilebilmektedir. Bu durum türün, farkl  toprak yap lar na adapte olabilece ini 
göstermektedir. Ço alt lmas  genellikle hava dald rmas  ile yap lmaktad r (Anonymous, 2013).  

Litchi yeti tiricili inde ya n yetersiz oldu u durumlarda sulama yap lmas , verim ve kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. 
Bu nedenle çiçeklenmeden meyve hasad na kadar olan sürede yeterli sulama yap lmal d r. 

Litchide çe it seçiminde, çe idin erkencili i ya da geçcili i,  kaliteli ürün vermesi, hastal k ve zararl lara dayan kl l , yola 
dayan m , büyüme ve geli me performans  önemli rol oynamaktad r (Anonymous, 2013). Nitekim Cronje ve Mostert (2010), 
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litchide meyve irili inin verim ve kaliteyi etkileyen en önemli parametrelerden biri oldu unu saptam lard r. Ara t r c lar, 
meyve irili inin kültürel uygulamalardan gübreleme, sulama ve budama ile yeterince artt r lamad n  ve bu nedenle oksin 
uygulamas na ihtiyaç oldu unu bildirmi lerdir. Ara t r c lar oksin olarak, litchi türünde srail, Çin ve Güney Afrika’da iyi 
sonuç veren Maxim  (3,5,6-TPA)’n n etkisini ara t rm lar d r. Ara t rmada çe it olarak ‘Mauritus’ çe idi kullan lm t r. 
Uygulamalar, meyveler 1, 2 ve 3 g oldu u zaman 20 ve 40 ppm konsantrasyonlar nda uygulanm t r. Meyvelerde farkl  irilik 
dönemlerinde ve farkl  konsantrasyonda uygulanan Maxim ’in meyve irili i ve verim üzerine etkisi ara t r lm t r. Birinci 
y l uygulamalar nda, bütün uygulamalar n verim ve kaliteyi artt rd  saptanm t r. kinci y l uygulamalar nda, uygulama 
zaman  ve dozda de i iklik yap lm  ve birinci y l uygulamalar na ek olarak meyvelerin a rl n n 4 g’a ula t  zaman ile 
80 ppm doz uygulamas  ilave edilmi tir. ki y l sonuçlar  göz önüne al nd nda,  ikinci dökümden sonra (meyveler 3-4 g 
a rl nda oldu u zaman) 40 ppm konsantrasyonunda Maxim  uygulanmas  ekonomik, verim ve kalite aç s ndan tavsiye 
edilmi tir (Cronje ve Mostert, 2010). 

Diczbalis ve Nicholls (2010), Avusturalya’n n litchi üretim potansiyeli, bahçe tesisi, kültürel uygulamalar, derim ve 
muhafaza konular n  de erlendirmi lerdir.  Avustralya’da 250 yeti tiricinin bulundu u, 2.000 ha bir alanda yakla k 3.500 
ton litchi üretiminin gerçekle ti i ve litchi üretiminin 60’n n Rockhampton’dan Cooktown’a kadar olan tropik ko ullara 
sahip yörelerde gerçekle tirildi i kaydedilmi tir. Avusturalya’da a rl kl  olarak 6 çe idin yeti tirildi i, sezonun  ‘Souey 
Tung’ çe idi ile ba lad  ve bunu ‘Fay Zee Siu’ (‘Feizixiao’) çe idinin izledi i belirlenmi tir. Öncü çe itlerden ‘Tai So’ 
(‘Dazao’) çe idi ile son y llarda bahçe tesisinin azald  ve Avustralya’da tohumdan yeti tirilmi  tiplerden seçilen ‘Bosworth 
3’ün (‘Kwai Mai Pink’ olarak da adland r lmaktad r) dominat çe it oldu u ve toplam üretimin 50’sini bu çe idin 
olu turdu u saptanm t r. Yine tohumdan yeti tirilen, ‘Salathiel’  çe idinin a rl kl  olarak güney k s mlarda yeti tirilen, 
küçük tohumlu ve geçci bir çe it oldu u bildirilmi tir.  Bu çe itlere ilave olarak, ‘Wai Chee’(‘Huaizhi’) çe idinin geçci majör 
çe it oldu u saptanm t r.  Avustralya’da litchinin ço alt lmas nda hava dald rmas  yönteminin kullan ld  ve bahçe 
tesisinde hektardaki bitki say s n n 312 ve 683 aras nda de i ti i saptanm t r. A açlar n dikimden 2 y l sonra meyveye 
yatt  ve sulama sistemi olarak alttan ya murlaman n a rl kl  olarak kullan ld  bildirilmi tir. Meyvelerde derimin elle ya 
da mekanik olarak yap ld , derimden sonra meyvelerin 5-12 oC’de ön so utmaya tabi tutuldu u ve 250 g ve 1 kg’l k 
paketlere yerle tirilerek pazarland  belirlenmi tir. Ara t r c lar ayr ca Avustralya’da üretilen meyvelerin 85’nin yerel 
marketlerde sat ld n  kaydetmi lerdir. 

Yamanishi vd (2010), Brezilya’da litchi endüstrisinin bugünü ve gelece ini tart m lard r. Ara t r c lar, litchi 
plantasyonlar n n 70 oran nda Sao Paulo’da bulundu unu ve bunu 15 ile Minas Gerais, 5 ile Parana’n n izledi ini 
bildirmi lerdir. Ara t r c lar ayr ca dikili alanlar n 25’nin verim ça nda oldu unu, 35’nin verime ba lama ça  ve 

40’n n ise verim ça nda olmayan a açlardan olu tu unu tespit etmi lerdir. Litchi plantasyonlar n n 99 oran nda 
‘Bengal’ çe idinden olu tu unu ve y ll k üretimin var ve yok y l na göre de i mekle birlikte 400.000 ton ve 2.500.000 ton 
aras nda de i ti i kaydedilmi tir. Ara t r c lar 2020 y l nda litchi üretim potansiyelini 10.000.000 ton olarak tahmin 
etmi lerdir. Hasad n 65-70’nin aral k ay nda gerçekle ti ini ve bu nedenle bu dönemde fiyatlar n dü ük oldu unu 
bildirmi lerdir. Brezilya’da hala kültürel uygulamalar ile ilgili eksiklikler oldu u, ayr ca derim sonras  uygulamalar ve 
yeti tiricilikte tek çe idin kullan lmas n n bir dezavantaj oldu unu bildirmi lerdir. Ara t r c lar bu nedenle, Bengal’a göre 
erken ya da geç olgunla an ve ayr ca meyve et oran  yüksek çe itlere ihtiyaç oldu unu vurgulam lard r. Bununla birlikte, 
2004 y l nda 20 üretici farkl  yörelerden Üniversitesi’nin önderli inde yeni çe itlerle (‘Kwai May Pink’, ‘Kwai May Red’, 
‘Feizixiao’, ‘TaiSo’, ‘Souey Tung’, ‘Salathiel’, ‘Emperor’, ‘Haak Yip’ and ‘Kaimana’) farkl  lokasyonlarda adaptasyon 
amaçl  bahçe kurmaya ba lam lard r. Ara t r c lar, bir kaç y l sonra bu çe itlerin ‘Bengal’ n yerini alaca n  ve derim 
zaman n n eylülden marta kadar uzayabilece ini öngörmü lerdir. Ayr ca ‘Bengal’ çe idi ile kurulmu  bahçelerde, a açlar n 
so uklama ihtiyac n  kar layamad ndan dolay  meyve vermedi i gözlenmi tir. Ara t rma sonucunda,  Brezilya’da litchi 
için hala büyük potansiyel alanlar n bulundu u, endüstrinin daha uzun bir süre, iyi kalitede ve uygun fiyata litchi meyvesi 
bulabilece ini vurgulam lard r. 

Litchide hava dald rmas  konusunda yap lm  çal malar bulunmaktad r. 

Jan vd (2003), litchi'nin hava dald rma uygulamas nda IBA (0, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ve 3500 ppm)’n n farkl  
konsantrasyonlar n n etkilerini belirlemi lerdir. Hava dald rmas  için al nan kesitlere 5 saniye boyunca farkl  
konsantrasyonlarda IBA uygulamas  yapm lard r. Deneme sonuçlar na göre; bitki ba na maksimum kök say s  (32.97), kök 
uzunlu u (9.59 cm), kök hacmi (4.86 ml); kök çap  (1.77 mm), sürgün uzunlu u (29.27 cm), sürgün çap  (4.48 mm) ve 
yaprak say s  (15.63) ve canl  bitki yüzdesi (  75.23) 2500 ppm uygulamas ndan elde edilmi tir. Bitki ba na minimum kök 
say s  (10.53). kök uzunlu u (4.53 cm); kök a rl  (1.56 g), kök hacmi (1.90 ml), kök çap  (0.32 mm), sürgün uzunlu u 
(17.28 cm), sürgün çap  (2.98 mm), yaprak say s  (5.13) ve canl  bitki yüzdesi ise (36.20) kontrol uygulams nda 
kaydetmi lerdir. Bu nedenle, Dargai, iklim ko ullar ndaki litchi hava dald rmas nda kök olu umu için 2500 ppm IBA 
uygulamas n  önermi lerdir. 

Sharma vd (1990), Shahi ve China litchi çe itlerinin 2-3 ya ndaki hava dald rma yapt klar  dallara haziran ay n n 2. 
haftas nda, 2500 ppm IBA uygulam lard r. Daha sonra IBA uygulamas  yap lan ve yap lmayan kesit alan  kesimden 1, 2, 3 
veya 4 hafta sonra substrat ve polietilen ile kapat lm t r. Hava dald rma uygulamas  sonras nda, kökleri görünür hale 
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geldi inde 7 hafta sonras nda bitkiden ayr lm t r.  En iyi köklenme ve canl  kalma oran  Shahi çe idinde (72) ve China 
çe idinde ( 74) IBA uygulamas  yap lan ve 2 hafta sonra substrat içeren polietilen ile kaplanan dallardan elde edilmi tir.  

Litchi türünü ço altmada en yayg n olan ve ticari olarak da kullan lan yöntem olan hava dald rmada, oksin uygulamalar  
köklenmenin art nda etkilidir. Son dönemde baz  non-oksinik kimyasallar okinlerin etkilerini artt rmak için 
kullan lmaktad r. Bu nedenle, litchinin farkl  çe itlerinde hava dald rmas nda IBA’n n tek ba na ve p-hydroxybenzoik (pHB) 
asit ile birlikte kullan m n n köklenme ve canl  kalma oran  üzerine etkilerini ara t rm lard r. Kök uzunlu u, kök say s  ve 
kök ya  ve kuru a rl  ile köklenen dallar n canl  kalma oranlar n  5000 ppm IBA + 1000 ppm pHB uygulamas  artt rm t r. 
Ancak di er çe itler ile kar la t r ld nda ‘Rose Scented’ çe idinde daha etkili olmu tur (Singh vd 2009).  

Rahman vd (2000), litchi a açlar nda hava dald rma yapt klar  dallar , 2-5 saniye boyunca farkl  konsantrasyonlardaki IBA 
ile muamele etmi lerdir. Deneme sonuçlar na göre, en fazla kök say s  (9.94), kök uzunlu u (10.94 cm) ve canl  kalma oran  
( 77.77) 2500 ppm IBA uygulamas ndan elde etmi lerdir. En az kök say s  (5.33), kök uzunlu u (5.49 cm) ve canl  kalma 
oran  ( 33.33) kontrol uygulamas ndan elde etmi lerdir. Ayn  ekilde, 2500 ppm IBA uygulamas  5 gün daha erken 
köklenme sa lam t r.    

     Longan n (Dimocarpus longan) anavatan  Mayanmar, Çin ve Hindistan’d r. Litchi ve rambutan ile ayn  familya içerisinde 
yer almaktad r (Crane vd 2013a). Çin, Tayvan, Tayland, Mayanmar, Kamboçya, Vietnam, Laos, Avustralya, Kenya, Orta ve 
Güney Amerika ülkeleri ve Güney Afrika’da yeti tirilmektedir. Son y llarda Tayland’ n en büyük longan üreticisi ülke 
oldu u bildirilmi tir. 

Longan herdemye il olup, a açlar  simetrik olarak geli en, iklim ve toprak tipine ba l  olarak 31 m’ye kadar boylanabilen bir 
türdür. Örne in, Florida’da a aç boylar n n genel olarak 9-12 m civar nda geli ti i belirlenmi tir. Çiçeklenme, 10-45 cm 
uzunlu unda, geni  çiçek buketi eklinde, dallar n uç k s mlar nda olmaktad r. Çiçekleri küçüktür, sar  veya ye ilimsi sar  
renkte 5-6 adet sepal ve petal içerir. Di i organ 2 loblu ve genellikle 8 stamenden olu maktad r. Salk mlar 350 adet civar nda 
meyveyi ta yabilirler. Erkek çiçekler, di i çiçekler ve hermafrodit olmak üzere 3 farkl  çiçek tipi vard r. Salk m üzerinde ilk 
olarak erkek çiçekler açar, daha sonra hermafrodit olup fonksiyonel di i olanlar ve en son olarak ise hermafrodit olup 
fonksiyonel erkek olanlar açarlar (Crane vd 2013a).  

Tek çekirdekli ve etli meyveleri 22-36 mm çap nda ve 6-19 g a rl ndad r. Meyve kabu u aç k kahverengi renkli derimsi 
yap dad r. Meyve eti ise beyaz ms  ve effaf yap dad r. Meyve pulpu büyük tohumlularda ince, di erlerinde ise orta kal nl kta 
veya kal nd r. Meyvelerin içinde koyu kahverengi renkli, yuvarlak ve parlak 1 adet tohum bulunur ve meyve eti tohuma 
yap k de ildir. Meyve eti lezzetli ve tatl  olup, suda çözünebilir kuru madde miktar  12-21 aras ndad r. Çiçeklenmeden 
hasada kadar geçen süre 140-190 gün aras nda bildirilmi tir (Crane ve vd 2013a).  

Longan subtropik iklim bitkisi olmakla birlikte, ya l /kuru dönemleri olan tropik iklim ko ullar na da adapte olmu tur. 
Longan güneydo u Asya’da dü ük veya orta rak mlarda do al olarak yeti mekle birlikte, deniz seviyesinden 1.8-460 m 
yüksekli e kadar yeti tirilebilmektedir. Longan meyvesi dondurucu s cakl a kadar dü meyen (15 C ve daha az) ve sonbahar 
ve k  (Ekim- ubat) boyunca ya s z periyodu olan alanlarda daha güvenilir olarak yeti tirilir. lkbaharda 21-29 C 
s cakl klar ve bunu takip eden 27-35 C yaz s cakl klar  ve nemli toprak, meyve geli imi için en ideal olan d r. Il k ve 
ya murlu k lar vegetatif geli meyi te vik eder, çiçeklenme ve meyve olu umunu azalt r. Çiçeklenme döneminde görülen 
yo un ya lar çiçek dökümüne ve akabinde tozlanma ve meyve tutumunun azalmas na sebep olur. Longan litchiye göre 
so uklara biraz daha dayan kl d r. Genç a açlarda -0.5 ile -1 C aras ndaki dü ük s cakl k derecelerinde ciddi zararlanmalar, -
2 ile -3 C de ise ölümler görülebilir. Daha ya l  a açlar so u a kar  daha toleransl d r ancak bu a açlar nda dallar  -3 ile -
4 C’de zarar görür ve -4 C’nin daha da alt nda ise ciddi zararlanmalar ve ölümler görülür. 

Longan n genç yapraklar  kuvvetli rüzgarlara hassast r ve yapraklar n su kaybederek kahverengile mesine neden olur. 
Longan a açlar  ise rüzgarl  ko ullara kar  dayan kl d r. Çiçeklenme döneminde rüzgarl , kuru, serin hava ko ullar  
çiçeklerin kurumas na ve meyve tutumunun azalmas na neden olur. 

Longan kurak toprak ko ullar na toleransl d r. Yaz aylar n n sonu ile sonbahar n erken döneminde sulaman n azalt lmas  ve 
k  boyunca ise azalt lmas  veya durdurulmas , vegetatif geli menin azalt lmas  ve çiçeklenmenin artt r lmas  için tavsiye 
edilmektedir. Optimum meyve eldesi ve kalitesi için çiçeklenmenin ba lang c ndan hasata kadar geçen sürede düzenli olarak 
sulama yap lmas  önerilmektedir. Longan ortam s cakl n n yüksek oldu u durumlarda, a r  ya lara ve sular alt nda 
kalm  toprak ko ullar na dayan kl  de ildir. Bu tür ko ullarda genç a açlar n 5 ile 10 gün aras nda su içerisinde kalma 
durumunda a açlar devrilip ölebilmektedir.  

Longan tuzlu toprak ve su ko ullar na dayan kl  de ildir. Tuz stresinin belirtileri yaprak ucunda görülür, yaprak 
kahverengile ir ve dü er, gövdede geriye kurumalar ba lar ve a açlarda ölümlere neden olabilir. Longan a açlar  iyi drene 
olan tüm toprak tiplerinde yeti ebilir. Ancak Florida’da kumlu killi, kumlu-kalkerli ve kayal k topraklarda daha iyi yeti ti i 
bildirilmi tir (Crane vd 2013a).   

Longan tohumdan ço alt labilir, fakat bu durumda çe it özelli ini kaybeder, geç meyveye yatar ve meyve kalitesi dü er. 
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Tohumdan elde edilen fidanlar yeni çe it veya anaç seleksiyonunda kullan labilir. Florida’da en yayg n kullan lan ço altma 
yöntemi hava dald rmas  olup, nisan ay ndan a ustos ay na kadar geçen süre hava dald rmas  için en ideal dönemdir. 
Uygulamadan sonra köklenme 10-12 haftada gerçekle ir. Anaç üzerine a lamada ise yan a  veya yarma a  kullan l r. 
Fidanlar, kalem çap  8 mm oldu u zaman a lama yap l r. Ayr ca mistlemede alttan s tma yap larak çelikle ço alt m da 
yap labilir. Tohumdan ço alt lm  fidanlarda, a açlar verime 6 y l sonra yatarken, hava dald rmas  yap lanlarda bu süre 2-3 
y ld r. Longan a açlar  düzensiz meyve verme e ilimindedir ve baz  y llar ya az meyve verir ya da hiç meyve vermezler. 
Verim ça ndaki a açlarda, a aç ba na verim 23-227 kg aras nda de i im göstermektedir (Crane vd 2013a). 

Çok fazla say da longan çe idi mevcuttur. Ancak dünyada ticari olarak yeti tirilen çe it say s  30-40 aras ndad r. Florida’da 
longan dikim alanlar n n 99’nda ‘Kohala’ çe idi yeti tirilmektedir. Bu bölgede birçok enstitü ve üretici taraf ndan 'Edau' 
('Daw'), 'Chompoo', 'Haew' ve 'Biew Kiew' gibi pek çok çe it de erlendirilmi , ancak 'Kohala'ya üstünlük gösteren hiçbir 
çe it henüz tespit edilmemi tir (Crane vd 201a3).  

Tayland’da ‘Do’ çe idi, her y l düzenli ürün vermesi nedeniyle en önemli çe itlerden birisi olarak belirlenmi tir. Di er 
çe itler aras nda ‘Haeo’, ‘Biao Khiao’ ve ‘Chomphu’ çe itlerinin yer ald  kaydedilmi tir. Taylan’da çiçeklenmenin geç 
aral k ay nda ba lad  ve geç ubata kadar çiçeklenmenin devam etti i ve hasad n ise geç haziranda ba lad  ve geç 
a ustosa kadar devam etti i saptanm t r (Anupunt ve Sukhvibul, 2005). 

Çin’in, Litchi türünde oldu u gibi longan üretim alan  ve üretiminde de ön plana ç kan ülke konumunda oldu u bildirilmi tir. 
Longanda 400’den fazla çe it oldu u, fakat ticari anlamda üretilen çe itlerin çok fazla olmad  kaydedilmi tir. Meyvelerin 
hasad n n geç haziranda ba lad  ve erken ekime kadar devam etti i belirlenmi tir. Tayvan’ n ana çe itleri aras nda, 
‘Fenke’(‘Fenko’), ‘Hongke’ (‘Hongko’) ve ‘Qingke’ (‘Qingko’) çe itlerinin yer ald  ve meyvelerin hasad n n a ustosdan 
erken eylüle kadar devam etti i bildirilmi tir (Huang vd 2005).  

Diczbalis ve Nicholls (2010), Avusturalya’da ticari longan yeti tiricili inin 30 y l önce ba lad n  ve üretimin 1990’l  
y llardan sonra a rl k kazand n  kaydetmi lerdir. Ara t r c lar, 1990’l  y llar n ortalar na kadar longan türünde dikilen 
çe itlerin a rl kl  olarak ‘Kohala’, ‘Biew Kew’, ‘Chompoo’, ‘Homestead’, ‘Haew’, ‘Dang’ ve tohumdan yeti en tiplerden 
selekte edilen Ingham 1 tipi oldu unu bildirmi lerdir. Ara t r c lar; ‘Kohala’ çe idinin erkenci oldu unu, fakat meyve 
kalitesinin dü ük olmas  nedeniyle popülaritesini kaybetti ini ve bu nedenle marketlerde ‘Biew Kew’ ve ‘Chompoo’ 
çe itlerinin daha a rl kl  görüldü ü bildirilmi tir. Son y llarda Avusturalya’da s k dikime a rl k verildi ini, hektardaki bitki 
say s n n 400-600 adet aras nda de i ti ini, fakat ilerleyen y llarda bu yo unlu un problemlere neden olabilece ini 
vurgulam lard r. Ara t r c lar, a açlar n dikimden 2-3 y l sonra meyveye yatt n  ve sulama sistemi olarak alttan 
ya murlama sulama sisteminin kullan ld n  bildirmi lerdir. Meyvelerde derimin sabah erken saatlerde yap lmas  gerekti i, 
meyvelerin bir salk mda 5-10 meyve olacak ekilde paketlendi ini ve çap  30 mm olan meyvelerin birinci s n f olarak 
de erlendirildi ini saptam lard r. Ara t r c lar ayr ca longan n tan nmad ndan dolay  iç pazarda sat lma ya da ihraç 
ans n n u an itibariyle dü ük oldu unu da bildirmi lerdir. 

Crane ve Zee (2005), ABD’de ticari longan üretiminin Florida, Hawaii ve Kaliforniya’da yap ld n  bildirmi lerdir. 
Ara t r c lar Florida’da majör longan çe idinin ‘Kohala’ oldu unu, fakat ‘Do’, ‘Biao Khiao’ ve ‘Phet Sakhon’ çe itleri ile de 
bahçelerin kurulmaya ba lad n  bildirmi lerdir. Hawai’de ‘Bieo Khiao’, ‘Chompoo’ ve ‘Egami’ çe itlerinin a rl kl  
yeti tirildi i ve Kaliforniya’da ise Florida’da oldu u gibi ‘Kohala’ majör çe it olarak belirlenmi tir. 

Sritontip vd (2014), 26 y ll k iklimsel verilerin Tayland’da iki farkl  yörede (Chiang Mai and Lampang)  longan üretimi 
üzerine etkilerini ara t rm lard r. Ara t rmada, iklimsel de i iklikler ile verim aras nda bir korelasyon tespit edilmemi tir. 
Bununla birlikte, Chiand Mai yöresinde s cakl n verimi etkiledi i, çiçek tomurcu u olu um döneminde s cakl n 
dü mesinin verimi artt rd  kaydedilmi tir. S cakl n Chiang Mai yöresinde 16.00 ve 17.04°C aras nda olmas n n verimi 
artt rd , Lampang yöresinde ise s cakl n 16.27 ve 17.47°C aras nda olmas  ile verimin artt  saptanm t r. Chiang Mai 
yöresinde yüksek ya mur ve dü ük oransal nem verimi artt r rken, ayn  ko ullarda Lampang yöresinde verimde dü ü  
saptanm t r. Chiang Mai yöresinde çiçek tomurcu u olu um zaman nda klanma süresi 5.83 ve 6.88 saat oldu u zaman 
verim artm  ve ayn  etki Lampang yöresinde günlük 6.11 ve 6.93 saat oldu u zaman belirlenmi tir.  

Yen vd (2005), Tayvan’da longan n 300 y ldan fazla süredir yeti tirildi ini, turunçgiller ve mangodan sonra üretimde üçüncü 
s rada yer ald n  bildirmi lerdir. Ortalama verimin 2002 y l  itibari ile 9.353 kg/ha (31 kg/a aç) oldu u ve en popüler 
çe idin ‘Fengko’ çe idi oldu u (üretimin 95’ni olu turmaktad r), son y llarda geçci bir çe it olan ‘October’ ve iri bir çe it 
olan ‘Shuikon’ çe itlerinin yayg nla maya ba lad  bildirilmi tir. Tayvan’da longan n taze tüketiminin yayg n oldu u, çok 
az miktarda kurutulmu  longan n Singapur ve ABD’ye ihraç edildi i bildirilmi tir. Tayvan’da yeti tiricilikte en önemli 
problemin a açlar n yüksek boylu olmas  ve periyodisite oldu u belirlenmi tir. Ara t rmada ayr ca potasyum klorid 
uygulamas n n çiçek tomurcu u olu umunda etkili oldu u belirlenmi tir. 
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MATERYAL ve METOT:   

Bu çal ma 2019-2020 y llar  aras nda, arazi çal malar  Antalya ili Gazipa a ilçesi Macar beldesinde aç k arazide yeti tirilen 
a açlar üzerinde, laboratuar çal malar  ise BATEM’in Serik ilçesi Kayaburnu meyvecilik bölümünde yürütülecektir.  

Litchi türünde ‘Brewster’ ve ‘Mauritus’ çe itleri, longanda ise ‘Kohala’ çe idi kullan lacakt r. Antalya ili Gazipa a ilçesi 
Macar beldesinde ‘Brewster’ ve ‘Mauritus’ çe itlerinde 8 er a aç, ‘Kohala’ çe idinde ise 10 adet a aç bulunmaktad r.  Bu 
çe itlerin özellikleri a a da verilmi tir. 

‘Brewster’: Florida’da ticari amaçla en yayg n yeti tirilen çe ittir. A ac  kuvvetli ve dikine büyüme özelli i gösterir. 
Meyvesi iri, oldukça k rm z  ve yeme kalitesi mükemmel bir çe ittir. Di er litchi çe itlerinde oldu u gibi periyodisiteye 
e ilimi olan bir çe ittir. 

‘Mauritius’: Orijini Çin olup, Afrika’n n Güney Bat  k y lar nda yeti tirilmekte ve son 10 y lda ticari üretimi art  
göstermi tir. Her y l bol ve düzenli ürün vermesi nedeniyle Florida’da tercih edilen bir çe ittir. Meyvesi tatl  ve koyu pembe 
renklidir ve meyve içinde tavuk dili gibi abortif tohumlar olu turmaktad r. 

‘Kohola’: Hawaii orjinli olup, güney Florida’da düzenli ve kaliteli ürün vermesi nedeniyle dikimi önerilen bir çe ittir. 
Meyveleri yaz ortas nda olgunla an bu çe itte meyveler iri ve baharatl  bir tada sahip olup, tohumlar  ise küçüktür 
(Anonymous,  2015).  

Çal man n ; Gazipa a ilçesinde 4 ya nda litchi ve longan a açlar n n bulundu u alanda öncelikle hava 
dald rma uygulamas n n yap laca  yakla k 2 cm çap nda dallar belirlenecektir. Nisan ve eylül aylar nda belirlenmi  olan 
dallar üzerinde 2-3 cm uzunlu undaki kabuk çepeçevre ç kart lacakt r. Bu dallara 2000, 3000 ve 4000 ppm IBA 
uygulamalar  yap lacakt r. Aç lm  olan kabu un üzeri nemlendirilmi  kokopit ve liken kar m  ile kaplanacak ve en son 
polietilen torba ile hava almayacak ekilde s k  bir halde ba lanacakt r. Kontrol uygulamas nda ise herhangi bir uygulama 
yap lmadan aç lan yara dokunun üzeri uygulama yap lan dallarda oldu u gibi nemli kar mla kapat larak yine polietilen 
torba ile kapat lacakt r. Köklenmelerin d ar dan gözlenmesiyle birlikte yakla k 60-80 gün sonra köklenmi  bölgenin hemen 
alt ndan dallar kesilecek ve enstitümüz seralar na getirilecektir. Birinci a amaya ait ölçümler yap ld ktan sonra bitkiler 2:1 
torf-perlit içeren torbalara aktar lacakt r.  
Çal man n ; uygulama fark  gözetmeksizin bir önceki a amadan elde edilen ve standart köklenen bitkiler 
seçilecektir. Bu bitkilerin 2:1 oran nda torf-perlit içeren torbalara aktar lmas ndan sonra kontrol d nda kalan torbalar n bir 
k sm na bakteri bazl  gübre (Bacillus megaterium, Pantoea agglomerans, Pseudomanas fluorescens) di er k sm na ise 
solucan gübresi (kullan lan harc n 30’u oran nda) uygulanacakt r. Bakteri bazl  gübre torba ba na 250 ml olacak ekilde 
torbalara ilave edilecektir. Fidanlar n torbalarda al t rma i lemi için 4 ay süresince bekletilmesi planlanmaktad r. 
  

 

 A a da bildirilen formüle göre hesaplanacakt r. 
                 Köklenme Oran    Köklenen Dal Say s  x 100 

                                                      Toplam Dal Say s  

 Köklenen dallarda olu an köklerin tamam  say larak belirlenecektir. 
 Köklenen dallarda en uzun köklerin uzunlu u bir cetvel yard m  ile ölçülerek belirlenecektir. 

 Köklenen dallarda rastgele seçilen 3-5 adet kökün uzunlu u cetvel ile ölçülerek ortalamas  
al nacakt r. 

 Köklenen dallarda rastgele seçilen 3-5 kökün kal nl  üç farkl  noktadan (üst, orta ve alt), 
dijital kumpas yard m  ile ölçülerek ortalamas  al nacakt r. 

den sonra incelenecek kriterler 

Bitki boyu (cm): toprak seviyesinden tepe noktas na kadar olan mesafe metre ile ölçülerek belirlenecektir.  
Köklenen dallarda olu an sürgünler say larak belirlenecektir. 

Köklenen dallarda olu an sürgünlerin uzunluklar  cetvel ile ölçülerek belirlenecektir. 
Köklenen dallarda olu an sürgünlerin çaplar  dijital kumpas yard m  ile ölçülerek belirlenecektir.  

Hava dald rma uygulamas  yap l p torbalar al nd ktan sonra canl  kalan bitkilerin say lar  
belirlenecektir. 
 

 

Dikimin gerçekle tirildi i lokasyonda iklimsel veriler mini meteoroji istasyonu (hobo) yard m yla kaydedilecek ve ayl k 
olarak minimum, maksimum ve ortalama olarak verilecektir.  
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Bitkiler damla sulama sistemi ile sulanacakt r. Bitkilere dikimden itibaren vejetasyon süresi boyunca gübreleme yap lacakt r. 
Her hangi bir hastal k ve zararl  ile kar la lmas  durumunda, yönetmelikler çerçevesinde gerekli ilaçlamalar yap lacakt r.  

Denemede uygulamalar 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 bitki olacak ekilde tesadüf parsellerinde 
faktöriyel deneme desenine göre yap lacakt r. Ortalamalar n kar la t r lmas nda LSD testi kullan lacakt r. 

Köklendirme a amas : 

2 dönem  (nisan ve eylül) X 3çe it (Mauritus, Brewster, Kohala) X 4 uygulama (kontrol,  3 IBA konsantrasyonu) X 3 
tekerrür X 5 dal X 2 y l 
 

Fidan a amas  

2 dönem  (nisan ve eylül) X 3çe it (Mauritus, Brewster, Kohala) X 3 uygulama (kontrol, bakteri bazl  gübre, solucan gübre) 
X 3 tekerrür X 5 bitki X 2 y l. 

 

 

Ç  
 

 
 
Yap lacak  

Faaliyetler 

                                                                                                                    1. Y l 

1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

Hava dald rma 
uygulamalar n 
yap lmas  

  X      X    

Köklenen 
dallar n kesimi, 
ölçümlerin 
yap lmas , 
torbalara 
aktarma, 
uygulamalar n 
yap lmas  

     X      X 

Fidanlarda 
ölçümlerin 
yap lmas  

         X   

2.Y l 

 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

Fidanlarda 
ölçümlerin 
yap lmas  

   X      X   

Hava dald rma 
uygulamalar n 
yap lmas  

  X      X    

Köklenen 
dallar n kesimi, 
ölçümlerin 
yap lmas , 
torbalara 
aktarma, 

     X      X 
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uygulamalar n 
yap lmas  

3.Y l 

 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

Fidanlarda 
ölçümlerin 
yap lmas  

   X         

Proje 
sonuçlar n n 
de erlendirilmesi 
ve sonuç 
raporunun 
yaz m  

      X X X X X X 

 

Y  

 
 

   

Dr. . Beyza B NER 
Projenin haz rlanmas , materyal ve metotta belirtilen tüm 
i lemlerin gerçekle tirilmesi ve rapor yaz m  36 ay 

Dr. Banu DAL 
Uygulamalar n yap lmas  esnas nda ve sonras nda 
bitkilerde gerekli ölçümlerin yap lmas nda proje 
yürütücüsüne yard mc  olmak 

1.y l 3- 9. aylar aras  

2.y l 3-9. aylar aras  

 

Zir. Yük. Müh. MEHMET 
ÖZDEM R 

Uygulamalar n yap lmas  esnas nda ve sonras nda 
bitkilerde gerekli ölçümlerin yap lmas nda proje 
yürütücüsüne yard mc  olmak 

1.y l 3-9. aylar aras  

2.y l 3-9. aylar aras  

 

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK 
Uygulamalar n yap lmas  ve sonuçlar n de erlendirilmesi 
a amalar nda proje yürütücüsüne yard mc  olmak 

1.y l 3. ve 9. aylar  

2.y l 3., ve 9. aylar  

3.y l 7-11. aylar 

 

LAMA PLANI (PSUP)   

 Litchi (Litchi chinensis) ve Longan (Dimocarpus longan) Meyve Türlerinin Hava Dald rma le Ço alt lmas  
Üzerine Farkl  dönem ve Hormon Uygulamalar n n Etkilerinin Belirlenmesi 
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 ‘De i ik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Ko ullar na Adaptasyonu Üzerinde Ara t rmalar’ isimli yürüttü ümüz projemiz 
kapsam nda Gazipa a lokasyonunda ad na do ru fidanlarla olu turulmu  tropik meyve bahçesi bulunmaktad r. Bu parsele 
dikilen türler içerisinde gerek yöreye adaptasyon, gerekse damak tad m za uygunluk aç s ndan litchi ve longan türleri ümitvar 
olarak belirlenmi tir. Dolay s yla bu iki türde üreticilerden fidan talepleri gelmeye ba lam t r. Ülkemizde üretim yapmak 
isteyen üreticilerin taleplerini kar layacak tropik meyve fidan  kurulu u bulunmamaktad r. Fidan ithalat  ise oldukça 
maliyetli olmakta ve uzun süre almaktad r. Ülkemiz için oldukça yeni olan bu türlerin ço alt lmas  konusunda ülkemizde 
yap lm  herhangi bir çal ma bulunmamaktad r. Bu çal ma ile bu türlerin ülkemiz ekolojisindeki ço altma ko ullar n n 
belirlenmesi ve fidan eldesi sa lanacakt r. Bu çal man n bir sonraki a amas nda ise projeden elde edilen fidanlarla upov 
kriterlerine uygun bahçe kurulacakt r. Al nan gözlemler ve ölçümler sonucunda tescil i lemleri tamamlanacak ve fidanc l k 
sektörüne bu türün kazand r lmas  sa lanacakt r.  

ÇIKTILARIN  

Ülkemizde tropik meyve fidan  üreten bir kamu ya da özel kurulu  bulunmamaktad r. Tropik meyve türlerine ait fidanlar 
genellikle çok yüksek fiyatlarla yurt d ndan ithal edilmektedir. Bu projenin sonuçland r lmas  ile litchi ve longan 
türlerinde fidan ihtiyac n n en az ndan belirli bir k sm n n kendi öz kaynaklar m zdan kar lanmas  için bir zemin 
olu turulacakt r.   

Ülkemiz için henüz yeni türler olan litchi ve longan n hava dald rma ile ço altma olanaklar n n belirlenmesi sa lanarak, 
ticari fidan üretimi konusunda üreticileri yönlendirmemizde etkili olacakt r. 

Ad na do ru fidanlar ile bahçe tesisine imkan verilecektir.  

Litchi ve longan türlerinin yeti tiricilik aç s ndan ülkemizde yayg nla mas na katk  sa lan lacak ve yeni bir türün ticari 
olarak kazand r lmas na da öncülük edilecektir.   

Projeden elde edilecek sonuçlar, üniversite ve ara t rma kurulu lar  taraf ndan ileri a amada bu türlerle ilgili yap lacak 
çal malara ve ayr ca lisansüstü tezlere önemli katk  sa layacakt r.  

Ayr ca Ar-ge çal malar  için yeni türlerle çal ma f rsat  sa layarak, ülkemizin bu konuda de i ik platformlarda temsiline 
olanak sa layacakt r. 

Yürütülen bu çal malar, ülkemizde di er mikroklima özelli i ta yan Mersin ve Hatay gibi illere de örnek olu turacakt r. 
Böylece subtropik ko ullarda baz  tropik meyve türlerinin yeti tirilmesi, sadece ara t rma düzeyinde de il, ayn  zamanda 
tar ma sektörel bazda da katk  sa layarak milli ekonomimiz aç s ndan bir avantaj olu turacakt r. 

   
 

1 
Ülkemiz için henüz yeni olan litchi ve longan 
meyve türlerinde ço altma ko ullar n n 
belirlenmesini sa lamak 

Proje sonuç raporu, ulusal-uluslararas  kongre,  bilimsel makale, 
ihracatç lar birli i ile toplant , fuar gibi alanlarda sektöre tan t m 

2 
Bu meyve türlerinin bölge üreticisine tan t m n  
sa lamak 

Ziraat odalar  ve üreticiler ile yap lan toplant  ve seminerlerle 
tan t m 

3 
Bölge üreticisine mevcut üretim deseninden 
farkl  olarak üretilebilecek yeni bir ürün 
kazand rmak 

Antalya l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ile 
demonstrasyon bahçeleri kurulmas    

4 
Projede öngörülen tropik meyve türlerinin 
ço alt lmalar  ile fidanc l k sektörüne 
kazand rmak 

Fidanc l k çal malar  ba lat lacakt r. 
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06.1- Mamul Mal Al mlar  3500 2000 1000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2750 500 500 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  2600 1600 1000 

06.9- Di er Sermaye Giderleri  3000 2000 1000 

Toplam 11850 6100 3500 

Genel Toplam 21450 
 

 
   

   

2019 

 

2020 

 

2020 

 

6     

6 1     

6 1 2     

6 1 2 90 Di er makine teçhizat al mlar   1000 500  

6 1 3 5 Zirai Gereç Al mlar   1000 500 500 

6 1 3 90 Di er Avadanl k Al mlar  (zirai gübre, ilaç) 1500 1000 500 

6 2     

6 2 6      

6 2 6 1 Ka t ve Ka t Ürünleri Al mlar  250 125 125 

6 2 7 1 Kimyevi Madde le Kauçuk ve Plastik Ürün Al m   2000 125 125 

6 2     

6 2 9 01 Di er al mlar 500 250 250 

6 5     
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6 5 4 Enerji Giderleri     

6 5 4 2 Akaryak t ve Ya  Al mlar  2000 1000 700 

6 5 4 3 Elektrik Al mlar  600 600 300 

6 9     

6 9 2 Yolluk Giderleri    

6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  1000 1000 500 

6 9 2 2 Seyyar Görev Tazminatlar  2000 1000 500 

TOPLAM 11850 6100 3500 

GENEL TOPLAM 21450 
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Gazipa a Ziraat Odas  
Ba kanl  Çiftçi görü meleri, Dikim yeri temini Teknik 

 

 

  

Ülkemizde tropik meyvelere olan ilgi üretici ve tüketici baz nda giderek artmaktad r. Ülkemizin tropik meyve üretimi ise 

Akdeniz bölgesi’nde baz  mikroklima alanlar  ile s n rl  durumdad r. Tropik meyvelerden ticari olarak yeti tirilen en önemli 

türlere muz ve avakado örnek gösterilebilir. Bununla birlikte A GTHM koordinatörlü ünde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi ve Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü ile 2012-2016 y llar  aras nda “De i ik Tropik Meyve 

Türlerinin Antalya Ko ullar na Adaptasyonu Üzerinde Ara t rmalar” isimli ortakla a yürütülen projede 6 farkl  tropik meyve 

türünün (mango, guava, pitaya, pasiflora, longan ve litchi) Antalya ekolojik ko ullar nda yeti tirme olanaklar  ara t r lm t r. 

Bu kapsamda, türlerin adaptasyonu, ekolojik ko ullardan etkilenme durumlar , verim ve kalite performanslar , pazarlama ve 

damak tad m za uygunluk durumlar  ortaya konulmu tur. Adaptasyon çal mas  sonuçlar nda, tüm türlerin Antalya 

ko ullar nda yeti tirilme durumlar  ümitvar olarak belirlenmi tir. Bu projeden elde edilen bulgular n nda, ülkemizde 

yeti tirilme ans  olan baz  yeni tropik türlerin üretime ve fidanc l k sektörüne kazand r lmas  için birinci projenin devam  

niteli inde yeni bir projeye ihtiyaç duyulmu tur. Bu nedenle haz rlanan bu projede, gerek damak tad  gerekse ülkemiz 

ko ullar na uygunlu u bak m ndan “Black Sapote, Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, 

Soursop” gibi türlerin ülkemize kazand r lmas  ve bu türlerin yeti tirilme olanaklar n n ara t r lmas  planlanm t r. Bu 

projenin sonuçland r lmas  ile yeni tropik türlerin ülkemize kazand r lmas  mümkün olacak ve tür zenginli i aç s ndan 

ülkemizin zenginle mesine katk  sa lanacakt r. Ayr ca tamam na yak n n  ithalatla kar lad m z tropik meyve türlerinin 

üretimine de katk  sa lanacakt r.  

Anahtar Kelimeler:  Mikroklima, subtropik, Black Sapote (Diospros digyna Jacq.), Cherimoya (Annona cherimola Mill.), 
Karambola (Averrhoa carambola L.), Sapodilla (Manilkara zapota L.), Mamey Sapote (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore 
& Stearn), Wampee (Clausena lansium Skeels), Soursop (Annona muricata), kalite, verim 

 

Abstract:  

There is a gradual increase in the interest for tropical fruits, in terms of production and consumption. Our tropical fruit 

production is limited to the Mediterranean district, due to special climate necessity. Noteworthy species produces 

commercially are banana and avacado. Production possibilities of 6 different tropical fruit species (mango, guava, pithaya, 

pasiflora, longan ,litchi) have been investigated within the project 'Research on the adaptation of several tropical fruit types 

to Antalya ecological conditions', pursued and concluded by AÜZF, BATEM with A GTHM coordination. (01.02.2012- 

31.12.2016). Accordingly, adaptation of varieties, their level of vulnarability by ecological conditions, yield and quality 

performances, marketing and taste status have been set forward. Production of all these species under Antalya conditions has 

been found viable after adaptation work. Following up to this project, adaptation work is needed for dissemination of tropical 

fruit varieties and their introduction to the youngplant production sector. Due to their taste and suitability to our country's 

conditions, investigation of introduction and production possibility of tropical fruit types “Black Sapote, Cherimoya, 

Carambola, Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, Soursop”  have been planned within this project. Conclusion of this project 
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will enable the introduction of new tropical species and contribute to the enhancement of our country’s tropical species. In 

addition production of tropical fruit types, almost all of which are imported, will be enhanced. 

 

Keywords:  Microclimate, subtropic, Black Sapote (Diospros digyna Jacq.), Cherimoya (Annona cherimola Mill.), 
Karambola (Averrhoa carambola L.), Sapodilla (Manilkara zapota L.), Mamey Sapote (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore 
& Stearn), Wampee (Clausena lansium Skeels), Soursop (Annona muricata),  quality, yield,  

 

  
 Ülkemiz sahip oldu u ekolojik üstünlükler sebebiyle meyve yeti tiricili i aç s ndan dünyada özel bir konuma sahiptir. Yeni 

tropik meyve türlerinin yeti tiricili ine ve tüketimine olan ilgi ise giderek art  göstermektedir. Turizm sektöründen ve iç 

piyasadan gelen talepler nedeniyle, son y llarda ülkemize giren tropik meyve türlerinde say sal, üretim ve tüketim baz nda 

art lar kaydedilmi tir. Bu nedenle, ekonomik getirisi yüksek olan tropik meyve türleri ile adaptasyon çal malar na 

ba lan lmas  ve akabinde ticari olarak üretimlerine geçilmesi günümüzde art k bir ihtiyaç haline gelmi tir. Tropik meyveler 

ülkemizde mikroklima alanlarda aç kta yeti tirilebilmektedir. Ancak muz ve avokado d nda ülkemizde yayg n olarak ticari 

yeti tiricili i yap lan tropik meyve türü henüz çok az say dad r. Sonuçlanan birinci projede özellikle pitaya ve passiflora 

yeti tiricili ine ivme kazand r lm t r. Bütün bu pozitif geli melere ra men, tropik meyve türlerinin üretiminde d a 

ba ml l m z hala devam etmektedir. En yüksek üretim pay na sahip oldu umuz muz da bile tüketimimizin hala yar s  

ithalatla kar lanmaktad r. Bu durum üretimde d a ba ml l k ve ayr ca önemli oranda yüksek döviz kayb na sebep 

olmaktad r. Bu projede, daha önce sonuçland rd m z “De i ik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Ko ullar na Adaptasyonu 

Üzerinde Ara t rmalar” isimli projenin devam  niteli inde olup, bu proje ile “Black Sapote, Cherimoya, Karambola, 

Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, Soursop” türleri ülkemize getirilecek ve Antalya-Gazipa a ekolojik ko ullar nda 

yeti tirme olanaklar  ara t r lacakt r. Böylece tropik meyve türlerinin yeti tiricili ine ve ülkemizde geli tirilmesine önemli 

katk  sa lanacakt r. Tropik meyve yeti tiricili inin geli mesine ve yayg nla mas na öncülük edecektir. 

 

Proje ile  

 Tropik meyvelere olan ilgi ülkemizde gerek turizm sektöründen gelen taleplerin artmas  gerekse tat ve aroma bak m ndan 

çe itlili e ihtiyaç duyulmas , yüksek besin içerikleri ve sa l a olan olumlu katk lar  sebebiyle art  göstermektedir. Bu 

sebeple yeni tropik meyve türleri ile ilgili olarak adaptasyon çal malar na ba lanmas  piyasada ürün çe itlili ini artt racakt r.  

Antalya tar m ve turizm aç s ndan ülkemizde ayr cal kl  bir yere sahiptir. limizde tropik meyve ihtiyac m z n yerli üretimden 

kar lanmas  ülke ekonomisine olumlu yönde katk lar sa layacakt r. Bu sebeplerle planlanan projede, subtropik ko ullarda 

yeti tirilme ans  olan “Black Sapote, Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, Soursop” türlerinin 

Antalya ko ullar nda adaptasyon durumunun belirlenmesi amaçlanm t r. 

Projeden beklenen ç kt lar ve kullan m alanlar  a a da bildirilmi tir.  

 

1.Bu türlerin ülkemize introdüksiyonu sa lanacakt r. 

 

2. Bu türlerin subtropik ko ullara adaptasyonu konusunda ilk sonuçlar al nacakt r. Bu sonuçlar n ulusal ve uluslararas  

kongre ve sempozyumlarda, PDT, BAV vb. gibi toplant larda sunulmas  ve dergilerde yay mlanmas  ile literatüre katk da 

bulunulacakt r.  

 

3. Üreticilere somut sonuçlarla örnek olunup bu türlerin yayg nla mas na katk da bulunulacakt r.  

 

4. Yeni tropik türlerin (Black Sapote, Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, Soursop) kazand r lmas  
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ile tropik meyve türleri aç s ndan ülkemizin genetik kaynaklar n art na katk  sa lanacakt r. 

 

5. Projede öngörülen tropik meyve türleri adaptasyon çal malar  sonucuna göre fidanc l k sektörüne kazand r lacakt r.  

 

6. Uzun vadede dü ünüldü ünde, ülkemiz tropik meyve ihtiyac n n yerli üretimden kar lanmas na katk da bulunulacakt r.  

 

  

 

Karambola 

Dünyada tropik ve l k suptropik bölgelerde yeti tirilen karambola (Averrhoa carambola L.), Oxalidaceae familyas ndan olup 

meyvesinin ekli nedeniyle ‘y ld z meyvesi’ (star fruit) diye an lmaktad r (Morton, 1987). 

Anavatan n n Seylan ve Mollucas oldu u dü ünülen karambola Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka, Çin ve 

Tayvan’da uzun y llard r yeti tirilmektedir. En büyük üretici ülkeler aras nda Tayvan, Malezya, Brezilya ve Amerika Birle ik 

Devletleri (Florida) gösterilmektedir (Morton, 1987; Dal, 2016a; Dal, 2017; Esen ve Gübbük, 2018).  

Ülkemizde ise kapama bahçe henüz yayg n olmamakla birlikte Antalya Gazipa a ve Alanya ilçelerinde baz  mikroklima 

alanlar nda, tohumdan yeti tirilmi  meyve veren karambola a açlar na rastlan lm t r. Ülkemizde bu türün hasat  yaz ve k  

periyodu olmak üzere iki dönemde yap lmakta ve ekonomik anlamda yeti tirme ans  olan bir tür olarak görülmektedir (Esen 

ve Gübbük, 2018). 

20 ile 35 °C aras  hava s cakl , iyi drene olmu  toprak, yeterli toprak nemi, rüzgardan korunma karambolan n optimum 

istekleridir. Karambola, ya l  a açlar  -2.78°C’lik s cakl klarda k sa süreli donlara dayan kl  oldu u için suptropik olarak 

s n fland r lm t r. S cakl n -1.1°C ve 0°C aras nda olmas  geli mesini tamamlamam  yapraklar n, -2,8 ve -1.7°C aras nda 

olmas  olgun yapraklar n, -6.67 °C ve -4.4°C olmas  dallar n zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu türün uygun 

ekolojilerde denizden 1200m yüksekli e dek yeti tirilme ans  bulunmaktad r. Y ll k ya  iste i ise 1500-3000mm aras nda 

de i im göstermektedir. Ya  mevsimlere da l m göstermelidir. Y lda 2000 saatten fazla miktarda güne lenme ihtiyac  

mevcuttur.  

Tropik ko ullarda karambolada aktif büyüme y lboyu devam etmektedir (Campbell vd. 1985; Campbell 1986; Ramsammy 

1990; Crane, 1993; Esen ve Gübbük, 2018).  

Karambola toprak bak m ndan çok seçici de ildir. Killi-t nl  toprak ve 5.5-6.5 pH aral  karambola için idealdir (George vd. 

2002). Karambola, yakla k 7 ile 10 m aras nda boylanabilen, yava  büyüyen, tek veya çoklu gövdeli, çal ms , herdem ye il 

a açlara sahiptir (Morton, 1987). 

Karambola, a lama, tohum, hava dald rmas  ile ço alt labilir. Tohumlar nemli torf içerisinde yaz n yakla k 1 hafta 

içerisinde çimlenmektedir. K n ise daha uzun sürmekte, bu süre 2 haftay  geçmektedir. Çimlendikten sonra kumlu-killi 

toprak kar m  içeren saks  veya plastik tüplere aktar p, dikime dek bak m  yap l r. Bu dönemde oldukça hassas olduklar  

için iyi bak m ve özen istemektedir (Morton, 1987).  

Tohumdan yeti tiricilikte aç lma olmaktad r. A  yöntemlerinden kalem a lar  (yarma, kama, dilcikli a ) tercih edilmektedir. 

A lamada anaç; sa l kl , en az 1 ya nda ve 1-2 cm kal nl nda seçilmelidir. A  kalemi yine sa l kl , yaprakl  ve 
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tomurcuklar n geli meye yeni ba lad  dallardan al nmal d r. Hava dald rmas  ile ço alt mda kök geli imi yava  olmaktad r. 

Dald rmada ba ar  ans  yüzdesi daha dü üktür. Dald rma ile ço alt lan a açlar daha küçük ve zay f kalmaktad r (Morton, 

1987; Crane, 2016).  

Y lda iki kez ürün al nabilmektedir. Meyveleri oldukça gösteri lidir. Y ld z eklindeki meyveleri uzunlamas na 5-6 adet kö e 

içermektedir. Meyveler çe itlere göre de i mekle birlikte 6.35-15cm uzunluk, 9 cm geni liktedir. Meyve kabu u mumlu 

yap da olup, turuncu-sar  renktedir. Olgunla t nda meyve eti sulu, gevrek, lifsiz ve sar  renktedir (Morton 1987; Lim 1996; 

Crane 2016). Olgun meyveler taze olarak tüketilmektedir. Bunun yan s ra dilimlenip salatalarda garnitür olarak, tatl  

yap m nda (puding, kek, tart, jöle) çe ni olarak s kl kla kullan lmaktad r (Anonim, 2016a). Çin mutfa nda bal n yan nda 

karambola servis edilmektedir. Tayland’da ince dilimlenen meyveler kaynat l p karidesle tüketilmektedir. Ayr ca ham 

meyvelerinden tur u yap lmaktad r. Avustralya Queensland’da tatl  olan tipleri pi irilip sebze olarak tüketilmektedir. 

Olgunla mam  meyveler do ran p siyah turp, kereviz, sirke ve baharat ilavesiyle farkl  yemekler yap lmaktad r. Karambola 

suyu so uk içecek olarak da tüketilebilir. Hawai’de erbeti yap l p tüketilmektedir (Manda, 2012; Payal vd.2012).  

Karambolan n 100g yenebilir porsiyonunda 35.7 kalori bulunmaktad r. Ayr ca 100g yenebilir porsiyonu 0.08g ya , 9.38g 

karbonhidrat, 0.8-0.9g lif, 4.4-6mg kalsiyum, 15.5-21mg fosfor, 0.32-1.65mg demir, 0.003-0.552mg karoten, 0.03-0.038mg 

thiamine, 0.019-0.03mg riboflavin, 0.294-0.38mg niacin, 26.0-53.1mg askorbik asit içermektedir. Bu tür hayati öneme sahip 

8 temel aminoasit formunu içermektedir (Knight, 1974; Morton, 1987; Shui ve Leong, 2004). Karambolan n antioksidan 

içeri inin yüksek ve fonksiyonel bir besin oldu u Payal vd.(2012) taraf ndan da bildirilmi tir. 

A ac ndan elde edilen odunu beyazken, ya  ald kça k rm z mt rak, çizgili (damarl ) olmaktad r. Gövdesi mobilya sanayisinde 

de erlendirilmektedir (Manda, 2012).  

T bbi amaçl  kullan m  da mevcuttur. Hindistan’da olgun meyvesi hemoroid tedavisinde rahatlat c  ve kanamay  durdurucu 

olarak kullan l r. Kurutulmu  meyvesi yada meyve suyunun ate  dü ürücü etkisinden faydalan l r. Meyve konservesi 

sakinle tirici olarak, ishal kesici olarak kullan lmaktad r. Brezilya’da idrar söktürücü olarak kullan lmaktad r. Ülser önleyici 

etkileri oldu unu bildiren çal malar mevcuttur (Manda, 2012; Payal vd., 2012). 

Farkl  ülkelere ait ticari önem arz eden B-2, B-10, Arkin, Kary, Demak, Fwan Tung, Star King gibi çe itler mevcuttur 

(Morton, 1987; Esen ve Gübbük, 2018).  

Crane vd. (2013), Florida’da turunçgillere alternatif olabilecek tropik ve suptropik meyveleri inceledikleri adaptasyon 

çal mas nda “carambola” meyvesini uyum sa layabilecek ümitvar meyveler aras nda belirtmi lerdir. 

Florida’da 25 adet meyve türüyle yap lan bir adaptasyon çal mas nda bu türler aras nda karambolan n çok iyi adapte oldu u 

ve gerek tat gerekse albeni aç s ndan ticari öneme de sahip oldu u vurgulanm t r (Popenoe, 1967). 

“Arkin”  karambola çe idinde farkl  k seviyelerinin geli me, morfoloji ve yaprak fizyolojisinin incelendi i bir çal mada 

karambolan n farkl  k yo unluklar na iyi adapte oldu u belirtilmi tir (Marler vd., 1994).  

Nunez-Elisea ve Crane (1998) subtropik ko ullarda (güney Florida)  karambolan n, sürgün geli imi ve çiçek farkl la mas n  

incelemi lerdir. ubat-Mart aylar nda çevre ve beslenme stresi nedeniyle yaprak dökülmesi oldu unu belirtmi lerdir. 

Vejetatif geli me ve çiçeklenme Mart ortas ndan Ekim-Kas m ay na dek sürmü tür. Meyve Temmuzdan ubat ba na dek 

al nm , A ustos-Eylül ve Aral k-Ocak dönemlerinde meyve verimi yükselmi tir.  
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Cherimoya 

Cherimoya (Annona cherimola Mill.) Annonaceae familyas ndan olup dünyada Custard Apple, Chirimolla, Chirimoya gibi 

de i ik isimlerle de tan nmaktad r. Anavatan  Peru ve Ekvador olarak bilinmektedir (Morton, 1987). 

 

Cherimoya, Akdeniz iklimine adapte olabilen bir subtropik meyve türüdür. 0°C ile 7.2 °C aras nda 50-100 saat aras nda 

de i ebilen so uklama ihtiyac  bulunmaktad r. Genç a açlar -3.33°C’ye dek dü ük s cakl a dayanabilmektedir  (Anonim 

1996a; Dal 2016b). 

 

Toprak iste i bak m ndan hafiften a r topraklara kadar geni  bir uyum sergilemektedir. Tohum, a , hava dald rmas  ile 

ço alt labilmektedir (Anonim 1996a; Anonim 2013; Morton 1987; Gonzales vd. 2015; Love 2016).   

 

Cherimoya a açlar  h zl  ve dikine büyümekte ve yakla k 5-9 m aras nda boylanabilmektedir. Yabani formlar  daha k sa 

olup, çal  görünümündedir. Taç yap s  s k  ve koyu ye il yaprakl  bir görünüme sahiptir (Gonzales vd., 2016).  

 

Cherimoya, yumu ak yap l , leziz, tatl , dü ük asitli albenili bir meyvedir. Genellikle taze tüketilmekle birlikte dondurma ve 

erbetlerde lezzet art r c  olarak tercih edilebilmektedir. Cherimoya meyveleri çe itlere göre de i mekle birlikte yakla k 10-

20 cm uzunlukta, 10cm geni likte olup 150-500g a rl a sahiptir. Ektra a rl a sahip (2.7kg) çe itler de bulunmaktad r. 

Meyve ekli; çe itlere göre kalp veya konik ekilli, meyve kabu u ise ince veya kal n yap l  olabilmektedir. Meyve üzerinde 

parmak izi gibi yuvarlak bask  yap s  bulunur. Meyvesi lezzetli, sulu, ho  kokuludur. Çe itlere göre tad  tatl  veya ek i 

olabilmektedir (Morton 1987).  

 

Tohumlar  yakla k 1.25-2cm uzunlukta olup sert yap l , kahverengi veya siyah renkli, fasulye benzeri ekillidir. Meyve 

olgunla ma zaman  Ekim-May s aylar  aras d r (Morton, 1987; Anonim 2016d) Hasatta elle toplama önerilmektedir. 

Cherimoya meyveleri sertken toplanmaktad r. Sertli ini korumas  için 10°C’de muhafaza edilmelidir. Oda s cakl nda 

bekletildi inde 3-4 gün içinde yeme olumuna gelmektedir. Olgunla an meyveler çe itlere göre koyu ye il, aç k ye il veya 

ye ilimsi sar  renkte olmaktad r (Anonim 2016e).  

 

Taze tüketiminin yan s ra farkl  kullan m alanlar  da mevcuttur. Meksika’da soyulduktan sonra k zart larak tüketilmektedir. 

Ayr ca toz haline getirilip su veya sütle kar t rmak suretiyle kusturucu veya ba rsak temizleyici etkilerinden 

faydalan lmaktad r. Toz hali ya larla kar t r l p bit ve parazitleri temizlemede kullan lmaktad r. Meyve kabu u kaynat larak 

zatürreye kar  kullan lmaktad r. Jamaika’da kurutulmu  çiçekleri enfiye olarak kullan lmaktad r (Morton, 1987). 

 

Tohum, a , hava dald rmas  ile ço alt labilmektedir.  Tohumlar  iyi saklama ko ullar nda yakla k 2-3 y l canl l n  

koruyabilmektedir. Tohumlar  1-2 ayda (21-40 gün) çimlenmeye ba lamaktad r (Anonim 2016c). Cherimoya ile ayn  

familyadan olan Annona muricata (tarç n elmas ), Annona glabra, Annona reticulata (hint ayvas ), Annona squamosa anaç 

olarak kullan lmaktad r. Yap lan çal malarda en uygun a lama zaman  Ocak-May s aylar  aras  saptanm t r. A lanan 

bitkiler çe itlere göre farkl l k göstermekte ve 2-4 y ldan sonra meyveye vermeye ba lamaktad r (Love, 2015).  

 

Sa co ve Hormaza (2009), spanya ve Portekiz’ de tropik meyvelerin adaptasyon durumunu inceledikleri çal mada, 

spanya’n n cherimoya meyvesinin en büyük dünya üreticisi oldu unu, üretiminin yakla k  90' n n yerel olarak 

pazarland n  ve tüketicilerin ço unlu unun ana üretim alanlar na yak n oldu unu belirtmi lerdir.  Yazarlara göre spanya'da 

üretimin büyük bir k sm n  "Fino de Jete" çe idi olu turmakta, Madeira'da birkaç lokal çe it de yeti tirilmektedir.  

Higuchia vd.(1998) sera ko ullar nda saks da cherimoya (Annona cherimola Mill.) yeti tiricili inin meyve büyümesine ve 

meyve tutumuna etkileri incelenmi lerdir.  Çal maya göre polen çimlenme yüzdesi s cak hava ko ullar ndan olumsuz yönde 
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etkilenmi tir. Çal mada meyve tutumunun dü ük oldu u, bunun s  stresinden kaynaklanan stigmatik hasara ba l  

olabilece inden bahsedilmi tir. S cakl n meyvelerin suda çözünebilir toplam kuru madde içeri i üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olmad  belirtilmi tir.  

Sapodilla 

Sapodilla (Manilkara zapota L.) “naseberry, zapote, zapotilla, sapodilla plum, tree potato, chicu, baramasi, sapota, chico, 

chicu, naseberry, sapoti” isimleriyle de tan nan Sapotaceae familyas ndan bir meyve türüdür. Meksika ve Amerika orjinlidir. 

ABD, Karayipler, Merkez ve Güney Amerika, Asya, Hindistan, Sri Lanka, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney 

Afrika’da yay l m göstermektedir (Morton, 1987; Anonim 2016b).  

 

Tropikal ve l k suptropik iklimlerde yeti tiricili i yap lmaktad r. Geli mi  a açlar -3.33ºC ile -2.2ºC gibi dü ük s cakl lara 

dayan m göstermektedir. Genç a açlar  kurak ko ullarda yaprak döktü ü için kurak ko ullarda periyodik sulamaya ihtiyaç 

bulunmaktad r. Geli mi  a açlar ise kurak ko ullara kar  daha dayan kl d r (Morton, 1987).  

 

Sapodilla, geni  bir alan üzerinde yeti tirilebilmektedir. Sapodilla iklim ko ullar n  tolere edebilmekte ancak meyve kalitesi 

bak m ndan belirli bölgeler ön plana ç kabilmektedir. Hindistan’da daha l ml  iklimlerde, özellikle Bombay, Bengal ve 

Madras bölgelerinde kalite ve üretim bak m ndan çok iyi sonuçlar al nmaktad r. Sahile yak nl k yeti tiricilikte avantaj olarak 

görünmektedir (Schroeder 1958). 

 

Toprak iste i bak m ndan çok seçici de ildir. Birçok toprak tipine uyum sa lamakla birlikte iyi drene olmu , organik 

maddece zengin, hafif killi topraklarda daha iyi geli im gösterirler. Drenaj yap lmas  gerekmektedir (Anonim 2016b).  

 

Sapodilla herdem ye il, gösteri li, dikine büyüyen, uzun ömürlü a açlara sahiptir. A açlar gençken ince, piramidal yap ya 

sahiptir. Ya  ald kça taç yo unla arak yuvarlak ekil almaktad r (Morton, 1987; Dal 2016c). 

 

Meyveleri yuvarlak veya oval ekildedir. Meyve geni li i 5-10 cm çap ndad r. Meyve kabu u olgunlukta kahverengiye 

dönmektedir. Meyve eti sar -kahve, k rm z ms  kahverenkli olabilmektedir.  Meyve eti yumu ak ve sulu yap dad r.  Armudu 

and ran bir tada sahiptir. Çekirdeksiz çe itler bulunmakla birlikte genelde orta k s mda 3-12 aras nda de i en, meyve etinden 

rahat ayr labilen parlak kahve veya siyah renkli bas k yakla k 2cm uzunlukta çekirdeklere sahiptir (Morton, 1987; Balerdi 

vd., 2013).  

Sapodilla tohumla rahatl kla ço alt labilmektedir. Tohumlar  kuru ko ullarda sakland  takdirde birkaç y l canl l n  

korumaktad r. ri meyvelerden al nan iri tohumlar ço alt m için daha uygundur. Tohumdan ço alt ld nda büyüme yava  

olmakta ve 5 ile 8 y l aras nda meyveye yatmaktad r. Ayr ca tohumdan ço alt ld nda ekil, kalite, verim çok farkl l k 

göstermektedir. çsel yap kan bitki sütü (lateks) nedeniyle çelikle ço alt m mümkün olmamaktad r. A  ile ço alt m 

Sapodilla ile ayn  familyadan olan Bassia latifolia, Sideroxylon dulcificum ve Mimusops hexandra anaç olarak 

kullan ld nda ba ar l  olarak yap lmaktad r. Genelde kalem a lar  tercih edilmektedir. A  ile ço alt ld nda dikimden 

itibaren 2-4 y l aras nda meyve vermeye ba lamaktad r (Morton 1987). 

Sapodillan n 100g meyvesinde 83 kalori bulunmaktad r. Buna ilaveten 100g’ nda içerdi i 5.6g diyet lifi mükemmel bir 

ba rsak çal t r c d r. çerdi i tanen antioksidan kayna d r. Polifenolik bile ikler içermektedir. Sapodilla meyvesi 

potasyum, kalsiyum, magnezyum, bak r, demir, folat, niacin, pantothenik asit kayna d r (Anonim 2016f). 

 

Kullan m alanlar  ve tüketim ekli de i im göstermektedir. Genelde taze tüketimi yayg nd r. Olgun ve so utulmu  meyve 

b çakla ortadan ikiye ayr larak ka k yard m yla yenmektedir. Meyve eti ayr ca meyve salatalar  ve tatl lara ilave 
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edilebilmektedir. Süzgeçten geçirilerek krema gibi sos haline getirilip tatl lara meyve sular na yap lan süslemelerde 

kullan lmaktad r. urup, reçel, milkshake, dondurma yap m nda kullan lmaktad r (Morton, 1987; Balerdi vd., 2013).  .  

 

A açlarda gövdede sak z ms , beyaz renkli lateks bulunur. Lateksin 15’i kauçuk, 38’i reçineden olu maktad r.  Lateks 

(reçine) sak z yap m nda kullan lmaktad r (Morton, 1987; Balerdi vd., 2013).   

 

Olgunla mam  meyveler oldukça fazla tanen içermektedir. Tanen kanamay  durdurucu özelli e sahiptir. Olgunla nca 

içerdi i tanen miktar  dü mektedir (Morton, 1987; Dal 2016c). 

 

Sapodilladan sa lam kereste malzemesi ç kmaktad r. Ayr ca tanenden zengin olan a aç kabu u Filipinli bal kç lar taraf ndan 

yelkenlileri boyamakta kullan lmaktad r  (Morton, 1987; Dal 2016c). 

 

Olgunla mam  meyveler yüksek tanen içeri i nedeniyle kaynat ld ktan sonra ishale kar  do al bir ilaç olarak 

kullan lmaktad r. Olgunla mam  meyveler ve çiçekleri demlenip akci er rahats zl klar na kar  kullan lmaktad r. Ya l , 

sararm  yapraklar  kaynat l p öksürük, so uk alg nl , ishale kar  kullan lmaktad r.  Tanen üzerinde yap lan çal malarda 

kanama durdurucu, iltihap giderici, antiviral, antibakteriyel, antiparazitik etkileri ortaya ç kar lm t r. çerdi i bile ikler 

nedeniyle t p alan nda ishal giderici, kan durdurucu, hemoroid tedavi edici olarak kullan lmaktad r. ltihap giderici özelli i 

sayesinde gastrit, reflü, ba rsak iltihab  gibi hastal klarda geleneksel tedavi edici olarak tercih edilmektedir (Morton, 1987). 

 

A açlar  süs bitkisi olarak peyzaj düzenlemelerinde kullan lmaktad r. Florida’da bu amaçla s kl kla tercih edilmektedir  

(Anonim 2016b, f, g, h; Morton 1987; Peiris 2014; Balerdi vd. 2013). 

 

Popenoe (1969),  Florida’da tropik meyve koleksiyonlar n  ve çe itlerinin uyum kabiliyetlerini inceledi i çal mas nda 

sapodillan n öne ç kt  ve bu meyvede yap lan seleksiyon çal mas  sonucunda a lamadan sonra di er çe itlerden daha 

erken meyve vermeye ba layan, iyi kalitede ve yüksek verim al nan çe itler selekte edildi ini belirtmi tir.   

Crane vd. (2013), Florida’da turunçgillere alternatif olabilecek tropik ve suptropik meyveleri inceledikleri çal malar nda 

“sapodilla” meyvesini önerilebilecek meyve türleri aras nda belirtmi lerdir. 

 

Wampee 

Wampee (Clausena lansium Skeels), Rutaceae familyas ndan turunçgillere uzaktan akraba bir türdür. Çin’in güneyi ve 

kuzeyden merkez Vietnam’a dek olan bölgelerin yerli bitkisidir ve yeti tiricili i yayg nd r.  

 

Subtropikten tropi e kadar olan iklimlerde yeti tiricili ini yapmak mümkündür. Florida'da genç ve olgun a açlar  -2.22 ile -

1.11º C'ye k sa süreli maruz kald klar nda dayan m gösterebilmektedir. -6.67º C ve daha dü ük s cakl klarda ise zarar 

görebilecekleri belirtilmi tir (Morton 1987; Campbell 1993). 

 

A açlar  6m’e dek uzayabilen, gösteri li, esnek yap l , gri kahve kabuk renklidir. Herdem ye ildir. Spiral ekilde dizilmi , 

reçineli, 10-30cm uzunlukta, tüy yaprakl  yapraklara sahiptir. Ho  kokulu beyaz veya sar  renkli çiçekleri mevcuttur (Morton 

1987; Anonim 2017f; Anonim 2017g) .  

 

Meyve konik veya yumurtams  2.5cm uzunlukta, ince, yumu ak yap l d r (Morton 1987; Anonim 2017g). 100g yenebilir 

porsiyonda 148mg C vitamini, 3.3mg B3 vitamini, 0.11mg B2 vitamini, 281mg potasyum, 19mg fosfor, 15mg kalsiyum 

içermektedir (Anonim 2017h). 
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Toprak bak m ndan kum ve kireçli topraklar dahil olmak üzere birço una toleransl d r.  Drenaj yap lmas  iyi bir yeti tiricilik 

için gereklidir. Ya s z dönemlerde sulama yap lmas na ihtiyaç duyulmaktad r (Morton 1987). 

 

Yayg n olarak a  veya hava dald rmas yla ço alt lmaktad r (Morton 1987; Campbell 1993). 

 

De i ik tüketim ve kullan m alanlar  bulunmaktad r. Meyvesi fermente edilerek, kurutularak tüketilebilmektedir. Meyve 

püresi kek, pasta, reçel veya jöle yap m nda ve içeceklerde s kl kla tercih edilmektedir (Morton 1987; Campbell 1993). 

 

Wampeenin t bbi amaçl  kullan m  da mevcuttur. çerdi i antioksidan, vitamin, mineral ve bile ikler nedeniyle  

antiinflamatuar (enfeksiyon giderici), antikanser, antihelmintik (ba rsak solucanlar n  öldürücü), hipertansiyon düzenleyici, 

katarakt tedavi edici, kolesterol düzenleyici etkileri oldu u belirtilmektedir (Anonim 2017h). 

 

Wampee kabu unun antioksidan ve antikanser etkilerinin oldu u çe itli literatürlerde geçmektedir. Do al antioksidan 

kayna  oldu u için eczac l kta takviye g da olarak kullan lmaktad r. Çin’de halk aras nda mide rahats zl klar , bron it ve 

ba rsak kurtlar na kar  kullan m  yayg nd r ( Morton 1987; Campbell 1993; Prasad vd  2009; Prasad vd., 2010) .  

 

Prasad vd. (2009) wampee meyvesi kabu unun antioksidan ve antikanser etkilerini incelemi lerdir. Çal mada wampee 

kabu unun etilasetat fraksiyonunun (EAF) di er fraksiyonlara göre en yüksek fenolik içeri e sahip oldu u tespit edilmi tir. 

Ayr ca, EAF, ticari antioksidan BHT ve anti-kanser ilac  olan sisplatin ile kar la t r ld nda güçlü antioksidan ve anti-

kanser aktiviteleri sergilemi tir. Ara t r c lar, wampee kabu unun do al antioksidan ve antikanser ajan  olarak 

kullan labilece i bildirmi lerdir. Ara t r c lar meyvenin içerdi i do al ve eri ilebilir antioksidanlar ile farmakolojik bir destek 

oldu unu vurgulam lard r. 

 

Prasad vd. (2010) Wampee meyvesinin önemli miktarda kumarin içerdi i ve bunun sa l k aç s ndan birçok yarar  oldu unu 

belirtmi lerdir. Çal malar  sonucunda wampee kabu unun etilasetat fraksiyonunun karaci er, akci er ve rahim a z  

kanserlerine kar  kuvvetli ço almay  inhibe edici aktivite gösterdi ini bildirmi lerdir. 

 

Soursop 

Soursop, (Annona muricata) Annona familyas ndan bir meyvedir.  Graviola, Guanabana, guanaba isimleriyle de 

bilinmektedir. Merkez ve Güney Amerika ile Karayipler’in yerli bitkisidir. Florida ve Güneydo u Asya’da deniz 

seviyesinden 1150m yüksekli e dek yay l m göstermektedir (Morton, 1987).  

 

Alçaktan dallanan, çal ms  a aç yap s na sahiptir. A açlar  ince yap l d r. Çe itlere göre 4-6m veya 7-9m boylanabilmektedir 

(Morton, 1987; Anonim 2017b).  

 

Genelde tohumla ço alt l p üzerine a lama yoluyla üretim yap lmaktad r. Çelik ve hava dald rmas  ile de ço alt labilir 

(Morton, 1987; Anonim 2017b; Love ve Paull, 2011). 

 

Toprak istekleri bak m ndan derin, iyi drene edilen, ph 5-6.5 aral  olan topraklar idealdir. Bununla birlikte birçok toprak 

tipinde yeti tirilebilir. Drenaja gereksinim duyar (Morton 1987; Love ve Paull, 2011).  

 

Oval veya kalp ekilli, 10-30cm uzunluk, 15cm geni li e ula abilen, meyvelere sahiptir. Olgunla madan önce koyu ye il 

olan meyveler olgunla nca sar ms  ye il renge dönmektedir (Morton, 1987; Anonim 2017b). 
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Florida, Meksika ve Hindistan’da nisan ay nda olgunla ma ba lamakta, Ekim ay na dek devam etmektedir (Morton, 1987). 

 

Meyve eti krem renklidir. Taze tüketiminin yan s ra g da i leme endüstrisinde de soursop tercih edilmektedir. Konsantre 

meyve suyu, dondurulmu  meyve püresi, reçel, dondurma, diüretik içeceklerin yap m nda bu meyve kullan lmaktad r. Çay  

haz rlanarak di er bitki çaylar yla birlikte günlük tüketilmektedir (Morton, 1987; Anonim 2017b). 

 

Meyvenin 100 g yenebilir porsiyonunda 20mg potasyum, 22mg sodyum, 27.7-29mg fosfor, 10.3mg kalsiyum, 0.82mg demir 

bulunmaktad r (Love ve Paull, 2011). 

 

Klimakterik bir meyvedir. Hasattan 6-7 gün sonra yeme olumuna gelmektedir (Love ve Paull, 2011). 

 

Afrika ve Güney Amerika da halk aras nda soursop yaprak, meyve ve tohumlar  t bbi amaçl  kullan lmaktad r. Antikanser, 

antikonvülsan (epilepsi tedavisi), antiartirit (eklem romatizmas ), antiparazitik (parazit tedavisi), antimalaryal (s tma 

tedavisi), hepatoprotektif (karaci er koruyucu) ve antidiyabetik (diyabet tedavisi), analjezik hipotansif (tansiyon 

düzenleyici), antiinflamatuar (enfeksiyon giderici), antidepresif ve ba kl k artt r c  etkileri oldu u ile ilgili çal malar 

mevcuttur. Olgunla m  meyve suyunun idrar söktürücü oldu u ve kanl  idrar ve idrar yolu iltihab  için s kl kla kullan ld  

bilinmektedir (Morton, 1987). 

 

Soursoptan mucize meyve olarak bahsedilmektedir. Son y llarda kanserle ilgili yay nlarda s kça ismi geçmekte ve bu yönüyle 

dikkat çekmektedir. 12 farkl  tip kanseri önledi i ile ilgili yay nlar mevcuttur. (Morton, 1987; Rachmani vd., 2012; Costa vd. 

2014; Gavamukulya vd. 2014;  Hameed, 2015; Najmuddin vd., 2016; Patel ve Patel,  2016;  Anonim 2017a,b).  

 

Örne in Patel ve Patel (2016), çal malar nda soursopun içerdi i bile ikler, biyolojik aktivitesi ve hastal klara kar  

kullan m n  incelemi lerdir. Çal mada akci er kanseri, kolon kanseri, meme kanseri gibi birçok kanser tipinde etkili 

oldu undan bahsedilmektedir.  

 

Gavamukulya vd. (2014), invitroda soursop yapraklar n n alkol ve su ekstraktlar n n antioksidan aktivitesi ve anti-kanser 

etkilerini incelemi lerdir. Denenen tüm konsantrasyonlar n antioksidan ve antikanser etkiye sahip oldu unu bildirmi lerdir.  

 

Soursop (Annona muricata) , pond elmas  (Annona glabra) ve atemoya (Anoona squamosa x A. cherimola) türlerinin eker 

elmas  (Annona squamosa) anac  üzerinde a lanarak de i ik toprak s cakl klar nda  fizyolojisinin incelendi i bir çal mada 

soursopun 25-35°C toprak s cakl nda en iyi geli imi gösterdi i tespit edilmi tir  (Ojeda vd., 2004).  

Brezilya -Chapada do Araripe’de kolay drene olabilen,  kuru, yüksek asitli, dü ük saturasyonlu (doygunluk), yüksek 

aliminyum içeren topraklarda kurulmu  olan bahçede 18 genotip ile bir adaptasyon çal mas  yap lm t r. Çal mada soursop 

genotiplerinin yar  kurak iklim ko ullar nda muhafaza, karakterizasyon ve de erlendirilmeleri yap lm  ve bu türün spesifik 

toprak ve iklim ko ullar na adapte olabildi i tespit edilmi tir (Silva vd., 1999).  

 

Mamey Sapote 

Mamey Sapote (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore  Stearn) Sapotaceae familyas ndan olup “Sapote, Mamey Colorado” 

isimleriyle de tan nmaktad r.  Mamey sapote Meksika ve Orta Amerika kökenli olarak bilinmektedir (Morton 1987; Anonim 

2017c).  

 

Florida da 12m, tropiklerde ise 18-25m boya ula an çe itler  mevcuttur (Morton 1987; Anonim 2017c).  
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Suptropik ko ullarda k n yaprak dökebilmekte fakat baharda h zla yapraklanmaktad r. Olgun a açlar -2.22 °C'ye birkaç saat 

maruz kald klar nda dayanabilmekte ancak -5.6ºC ve daha dü ük s cakl klara uzun sureli maruz kald klar nda zararlanmalar 

ortaya ç kabilmektedir  (Morton 1987). 

 

Meyveleri elips veya oval ekilli olup meyve uzunlu u yakla k 7.6-20.3cm’ dir. Meyve eti çe itlere gore somon pembesi, 

turuncu, k rm z , koyu k rm z  renkte olabilmektedir. Meyve eti tatl , lezzetlidir. Meyve a rl  çe itlere göre 0.3-2.7kg 

aras nda de i mektedir (Morton 1987; Crane vd. 2016; Anonim 2017c). 

 

Besin de eri aç s ndan 100 gr yenebilir porsiyon meyvede kalsiyum(18 mg), demir (0.78 mg), magnezyum (11mg), C 

vitamini (23mg), karoten içeri i (82 g) ve potasyum (454mg) seviyeleri dikkat çekicidir. Ayr ca likopen (199 g) ve 

zeaksantin (204 g) içermektedir (Anonim 2017d). 

 

Genelde tek, geni , eliptik tohum bulunur ancak baz  çe itlerde 4 tohum bulunabilmektedir (Morton 1987). 

 

Klimakterik bir meyvedir. Hasattan 3-7 gün sonra oda s cakl nda olgunla maktad r. Olgun meyvelerin depolanma s cakl  

10-13°C’dir, daha dü ük derecelerde ü üme zarar  ortaya ç kabilmektedir (Anonim 2014).  

 

Tohumdan yeti tirilirse daha geç meyve vermeye ba lamaktad r. A l  a açlar genelde 3 y ldan sonra meyve vermeye 

ba lamaktad r. Çok verimlidir. Verim ça nda y lda 200- 500 adet meyve al nabilmektedir. Y lda 2 kez ürün al nan çe itler 

de mevcuttur  (Morton 1987; Anonim 2014). 

 

yi direne olmu  olmas  kayd yla birçok toprak tipinde yeti tirilebilir. deal pH aral  6-7 olmakla birlikte pH n n 8.4’ ün 

üzerine ç kt  alkali ko ullara bile toleransl d r (Morton 1987; Anonim 2017c). 

 

Uzun sureli kurakl a tolerans  yoktur ancak k sa sureli kurakl k ko ullar na yaprak dökerek dayan m göstermektedir 

(Morton 1987). 

 

Hasad  kolayla t rmak için a aç boyu budamayla kontrol alt na al nmal d r (Anonim 2014).  

 

Crane vd. (2013), Florida’da turunçgillere alternatif olabilecek tropik ve suptropik meyveleri inceledikleri çal malar nda “ 

mamey sapote” meyvesini adapte olabilecek meyveler aras nda belirtmi lerdir. 

 

Meyvesi dondurma, tatl  ve pastalarda, reçellerde, milkshake-smoothie gibi içeceklerde tat ve aroma art r c  olarak s kl kla 

kullan lmaktad r (Morton 1987). 

 

Meyvesinin d nda çekirde i de farkl  amaçlar için kullan lmaktad r. Çekirdekten elde edilen ya , merhemi olarak çe itli 

cilt rahats zl klar nda ve saç dökülmesine kar  kullan l r. Seboreik dermatite ba l  saç dökülmesini durdurmada çekirdek 

ya n n etkili oldu unu ara t rmalarla do rulanm t r. Ya  ayr ca göz ve kulak rahats zl klar nda yat t r c  olarak 

kullan lmaktad r (Anonim1989; Anonim 2014; Anonim 2017c; Anonim 2017d; Morton 1987; Morera 1994; Crane 

vd.,2016).  

 

Black Sapote 

Black Sapote (Diospros digyna Jacq. ) Ebenaceae familyas ndan “black persimmon, sapote negro, zapote prieto” isimleriyle 

de tan nan klimakterik bir meyve türüdür. Meksika, Merkez Amerika, Güney Amerika’n n bat s  orijinlidir (Morton 1987; 
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Ano nim 2017i). 

 

A aç boyu çe itlere göre 7.6-9.1m aras nda de i im göstermektedir. Herdem ye il bir türdür. lk 3-4 y l a aç geli imi yava  

olmakta sonra h zl  büyümektedir. Ya l  (olgun) a açlar -2ºC'ye kadar dü ük s cakl a dayanabilmektedir (Morton 1987). 

 

Meyve kutuplar  yass la m  yuvarlak ekilliden dikdörtgene kadar de i ik ekilli olabilmektedir. Meyve 5-15 cm çap ndad r. 

Meyve eti rengi koyu ye ilden aç k ye ile de i im gösterir (Morton 1987; Anonim 2017 ). 

 

Y lda iki defa ürün al nabilmektedir (Aral k- ubat ve haziran-a ustos aylar  ) (Morton 1987). 

 

yi direne olmu , kumlu kalkerli topraklarda iyi geli im göstermektedir. Kurakl a kar  hassast r. Toprak tuzlulu una 

tolerans  azd r (Morton 1987). 

 

Baz  çe itlerde a açta sadece erkek çiçek bulunabilirken, erkek ve di i çiçe in ikisine de sahip olan çe itler de mevcuttur 

(Morton 1987) 

 

Besin de eri bak m ndan 100 g yenebilir porsiyonda kalsiyum (22mg), fosfor (23mg), demir (0.36mg), karoten (0.19mg) ve 

özellikle askorbik asit (191.7mg) içeri iyle dikkat çekmektedir (Morton 1987). 

 

Uzak mesafelere transfer dü ünüldü ünde meyveler aç k ye ilken hasat edilir, 10gün sonra oda s cakl nda yeme olumuna 

eri ir. Zeytin ye ili renginde hasat edildi inde 2-6 günde olgunla maktad r (Morton 1987; Anonim 2017j). 

 

Çe itli kullan m alanlar  mevcuttur. Ezilmi  kabuk ve yapraklar  Filipinler'de yara lapas  olarak kullan l r. Yucatan'da, 

yapraklar  kaynat larak haz rlanan öz,  kanama durdurucu ve ate  dü ürücü olarak kullan l r. Ayr ca cüzzam, mantar hastal  

ve ka nt  gibi cilt hastal klar na kar  haz rlanan çe itli preparatlarda s kl kla kullan lmaktad r (Anonim 1986; Anonim 

1996b; Anonim 2016c; Morton 1987; Crane ve Balerdi 2016). 

Campbell vd.(1988) Meksika’dan getirilen tohumlarla black sapote meyve çe idinde bir seleksiyon çal mas  yapm lard r. 

Tohumdan yeti tirilen fidanlar n kalite, verim, erkencilik yönünden de erlendirmeleri yap lm t r. Yüksek kaliteli ve erkenci 

bir tip belirlenerek ‘Merida’ ismi verilmi tir. Bu çe it 6-8 haftal k bir sezona yay lmakta ve piyasada çe itlilik sa lamaktad r. 

Merida, Florida’n n güney kesiminde rahatl kla yeti ebilmekte benzer iklimlerde yeti tirilebilecek özelliktedir.  

Yahia vd. (2011) çal malar nda black sapotenin fitokimyasal ve antioksidan karakterizasyonunu incelemi lerdir.  Çal mada 

black sapotenin sa l kl  beslenmeye katk da bulunabilecek antioksidan kapasitesi ve fitokimyasallar içerdi i vurgulanm t r.  

 

MATERYAL ve METOT:  
 
Bu proje 2019-2023 y llar  aras nda yürütülecektir. Arazi çal malar  Antalya-Gazipa a ko ullar nda, laboratuvar çal malar  

ise BATEM Meyvecilik bölümünde gerçekle tirilecektir. 

 

 

Antalya’n n 180 km. do usunda 10 km. uzunlu u, 7 km. derinli indeki Gazipa a Ovas  üzerinde ve Akdeniz k y s nda 

kurulmu tur. Do usunda çel ili Anamur ilçesi, kuzey-do usunda Karaman ili Ermenek ilçesi, kuzeyinde Sar veliler ilçesi ve 

bat s nda ise Alanya ilçesiyle kom udur. Güney s n rlar  te kil eden Akdeniz sahiline paralel bir ekilde yakla k 35 km. 

içerde bat dan do uya do ru uzanan Toroslarla çevrilidir. Yüzölçümü 931 km  olup, ilçe merkezi sahilden 3 km. içeride yer 
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almakta ise de yeni yerle imler sahile kadar uzanm t r. lçenin k y  eridi uzunlu u yakla k 50 km.dir. Gazipa a’da s cak ve 

l man bir iklim hakimdir. lçede aç k arazide muz yeti tiricili i yayg n olarak yap lmaktad r. Ülkemizin say l  mikroklima 

alanlar  içerisinde yer almaktad r. Ek 1’de Gazipa a ilçesine ait 47 y ll k (uzun y llar ortalamas ) meteorolojik kay tlar 

verilmi tir. Meteorolojik kay tlardan da anla laca  üzere Gazipa a ilçesi iklim ko ullar  seçilen türler için  uygun 

görünmektedir. 

                       

Materyal:  

 

Black Sapote, Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, Soursop türlerine ait fidanlar (köklü- mevzuata 

ve karantina ko ullar na uygun biçimde) yurtd ndan temin edilecektir. 

 

 

 

Karambola : Arkin, Kary 

 

Arkin 

Popüler ticari bir çe ittir. Çok az say da tohum içerir. Çok tatl , suludur.  Meyve 100mm uzunlu unda, küçük kanatl  ve 

parlak sar  kabukludur. 

Kary 

Lezzetli, parlak kabuklu, birkaç tohum içeren,  sulu bir çe ittir. Yaz ve k  döneminde ürün al nabilir. So u a di er 

çe itlerden daha dayan kl d r. 

 

Sapodilla: Tikal, Hasya 

 

Tikal 

Meksika orjinli Amerika’n n selekte etti i bir çe ittir. Oval ekilli meyvelere sahiptir. Florida’daki ticari en üstün özelliklere 

sahip ilk çe ittir. Aral k mart aras nda olgunla r.  

 

Hasya 

Futbol topu ekilli olup Meksika’n n yerli çe ididir. Meyveler mükemmel kalitededir. Meyve eti boyunca k rm z  çizgiler 

bulunur. Yukar  do ru büyüyen geni  a aç yap s na sahiptir. Oldukça verimli bir çe ittir. Kas m haziran aras nda meyve 

olgunla r. ri meyvelidir.  

 

Cherimoya: Pinchua, Baste 

 

Pinchua 

spanya orjinlidir. Lezzetli, verimli, ince kabuklu bir çe ittir.  

 

Baste 

spanya orjinli, önemli bir ticari çe ittir. Verimli, ince kabukludur. 

 

Wampee: Yeem Pay, Guy Sahn 

 

Yeem pay 
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Uzun, geni , sar  kabuk renkli bir çe ittir. Yüksek verimlidir. Meyveler aromatik, tatl , keskin bir lezzete sahiptir. 

 

Guy Sahn 

Tatl  bir çe ittir. Keskin aromatik bir tada sahiptir. Meyve çekirdeksizdir. Subtropik ko ullar için uygundur.  Budama ile a aç 

boyu 3 metrenin alt nda tutulabilir. Yüksek verimlidir. 

 

Black sapote: Merida, Bernicker 

 

Merida 

7-10cm çapta, ortalama 290g a rl kta, çok tatl , mükemmel kalitede meyvelere sahiptir. 5-10 adet aras nda çekirdek 

içerebilir. Di er çe itlerden 6-8 hafta daha erkencidir. Kas m ortas ndan ocak ay na dek olgunla r. A aç ba  60-120kg 

aras nda ürün al nabilir.  

Bernicker 

Avustralya orijinlidir. Az çekirdekli, üstün kaliteli,  küresel ekilli, orta büyüklükte meyvelere sahiptir. Verimli bir çe ittir.  

 

Mamey sapote: Magana, Pantin 

 

Magana 

Nisan-may s aylar nda olgunla r. Meyve a rl  740-2400g aras ndad r. Meyve eti pembe renklidir. Lezzetli, yüksek verimli 

bir çe ittir. Tad  balkaba n  and r r. 1 adet tohum içerir. A açlar  küçük yap l d r ve yava  büyür. Dikimden 1 y l sonra 

meyve vermeye ba layabilir.  

 

Pantin 

Temmuz a ustos aylar nda olgunla r.  Meyve a rl  400-1130g aras ndad r. Meyve eti k rm z ms  renktedir. Mükemmel 

kaliteli ve lezzetli meyvelere sahiptir. Düzenli verimlidir. A l  a açlar 2-3 y ldan sonra meyve vermeye ba lamaktad r. K n 

yapraklar  kahverengiye dönebilmektedir.  

 

Soursop: Bennett, Cuban Fibreless 

 

Bennett 

Florida’ya 1920de getirilmi tir. Çok verimli bir çe ittir. Meyve büyük ve geni  yap l d r. Mavi-ye ilimsi kabu a sahiptir.  

 

Cuban fibreless 

Avustralya orjinli bir çe ittir. Meyvesi orta büyüklüktedir. Meyve sar -ye il kabuk rengine sahiptir. Verimli bir çe ittir.  

 

: Seçilen çe itler Antalya-Gazipa a ko ullar na uyum sa layabilece ini dü ündü ümüz subtropik bölgelere uygun gerek tat 

gerek kalite ve verim aç s ndan en yüksek performansa sahip çe itlerdir. Bu çe itlerin yurtd ndaki fidanl klardan temininde 

s k nt  ya anmas  ihtimali söz konusu olursa en yak n özellikteki çe itlerle (suptropik ko ullara uygun) de i im 

yap labilecektir.  

 

Metot: 

 

 

Adaptasyon çal mas  çerçevesinde 7 tür ve bu türlerin her birinden iki er çe it seçilmi tir. Her çe itten 15’er adet ve 
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toplamda 210 adet fidan (köklü- mevzuata ve karantina ko ullar na uygun biçimde) ithal edilecektir. Fidanlar n 12’ er adedi 

(tekerrürlü olarak) Gazipa a ilçesinde seçilen örnek çiftçinin bahçesine dikilecektir. Kalan miktar n 3 adedi BATEM’e ait 

seralarda, gen kaynaklar n n korunmas  amac yla muhafaza edilecektir.  

 

 

Yurtd ndan ithal edilecek fidanlar geldikten sonra dikim yerlerine aktar lana kadar al t rma sürecini Bat  Akdeniz Tar msal 

Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü’ne (BATEM) ait seralarda geçirecektir. Gerekli kültürel uygulamalar burada yerine 

getirilecektir.  

 

3-  

Gazipa a’da ilçesinde dikim alan  sa layabilecek ve ortak adaptasyon çal mas n  kabul edecek örnek çiftçi tespit edilecektir 

(Gazipa a Ziraat Odas  Ba kanl  ile i birli i). Fidanlar için arazinin konumu ve durumuna göre 4x5 m veya 4x3m dikim 

aral  (teras eklinde olan arazi yap s nda 4x5)  uygulanacakt r. Dikim çukurlar  60x60 cm ebatlar nda aç lacakt r. 

 

4-  

Al t rma a amas n  tamamlayan fidanlar Gazipa a ilçesinde tespit edilen bahçeye 2020 y l n n Mart ay nda dikilecektir. 

Dikim çukurlar n n aç lmas , gübre uygulamas , dikim ve sulama sisteminin kurulmas  gibi i lemler BATEM ve Akdeniz 

Üniversitesinin kontrolünde gerçekle tirilecektir.  

 

5-  

Kültürel i lemler, bak m i lemleri BATEM ve Akdeniz Üniversitesi taraf ndan kontrol edilecektir ve yönlendirilecektir. 

Fidanlar damla sulama sistemi ile sulanacakt r.  

 

   

 

6.1.  Dikim yap ld ktan sonra, tüm türlere ait çe itlerde tutma oran   olarak belirlenecektir. 

 

: Bir vejetasyon periyodu süresince kaç dönemde çiçeklenmenin oldu u türler baz nda 

belirlenecektir. 

 

: Dikiminden ilk çiçeklenmeye kadar geçen süre baz al nacakt r.  

 

 Çiçeklenme ba lang c ndan derime kadar geçen süre 

gün olarak belirlenecektir. 

 

 Vejetasyon dönemi sonunda bitki gövde çap  kumpas ile ölçülerek belirlenecektir. 

 

 Her vejetasyon dönemi için elde edilen meyvelerin a rl klar  tart larak bitki ba na verim 

hesaplanacakt r. 

 

 Dijital terazi ile tek tek tart larak g olarak belirlenecektir.  

 

 Hasat edilen meyvelerin boyu 0,01mm’ye hassas kumpas ile ölçülerek belirlenecektir.  
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 Meyvenin orta ekseninden dijital kumpas ile ölçülerek belirlenecektir.  

 

6.10  Ortalama meyve geni li i, meyve uzunlu una oranlanarak belirlenecektir. 

 

 Meyve enine kesilerek bir dijital kumpas yard m yla ölçülerek belirlenecektir. 

 

 Meyve usaresinden al nacak belirli miktarlardaki örnekler, 0.1 N NaOH çözeltisi 

ile bir digital büret yard m yla titre edilecektir. Elde edilen titrasyon de erlerinin ortalamas  al narak,  (sitrik asit) olarak 

hesaplanacakt r.  

 

 Meyve usaresinden elde edilen belirli miktarlardaki 

örneklerde suda çözünebilir kuru madde miktar  bir refraktometre yard m yla ölçülerek saptanacakt r. 

 

: SÇKM ( ), asit miktar na ( ) oranlanarak 

belirlenecektir. 

 

 

Deneme Tesadüf Bloklar  Deneme Desenine uygun kurulacakt r. Denemeden elde edilen bulgular n istatistik analizleri 

tesadüf bloklar   deneme desenine göre yap lacak ve önemli bulunan varyasyon kaynaklar na ait ortalamalar Duncan testine 

göre kar la t r lacakt r.  

 

8-  Raporlama 

Proje süresi 5 y l olarak planlanm t r. Her y l n sonunda teknik çal malarla ilgili geli me raporu EAK ve  PDT’de 

sunulacak, 5. y l n sonunda ise sonuç raporu haz rlanacakt r. 
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r  

Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

thalat i lemlerinin ba lat lmas , yaz malar x x x x x x x                        

Getirilen fidanlar n al t rma seras na al nmas         X x x x x x                  

tici tespiti ve bahçe yerinin tespiti çal malar            x x x x x                

Bahçe yerinin haz rl , (dikim çukuru               x                

Dikim i lemleri               x                

Kültürel i lemler               x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fenolojik  ve Morfoloji gözlemler                            x x x 

Dikimin yap lmas                                
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Aylar 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Kültürel i lemler x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fenolojik  ve Morfoloji gözlemler x x x      x x x x x x x      x x x x x x x    

Hasat           x x x x x x       x x x x x x   

Pomolojik analizler           x x x x x x       x x x x x x   

Sonuç raporunun yaz lmas                             x x x 
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LAMA PLANI (PSUP)   

 BAZI YEN  TROP K MEYVE TÜRLER N N ÜLKEM ZE KAZANDIRILMASI VE ANTALYA 
KO ULLARINA ADAPTASYONU 

 

    Ülkemizde gerek turizm sektöründen gelen talep nedeniyle tropik meyve tüketiminin art  göstermesi gerekse farkl  damak 

tad na sahip ürünlere olan ilginin artmas  farkl  tropik meyve türlerinin adaptasyon çal malar na ba lan lmas  ve üretimi 

aç s ndan bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu amaçla bu projede, daha önce sonuçland rd m z “De i ik Tropik Meyve 

Türlerinin Antalya Ko ullar na Adaptasyonu Üzerinde Ara t rmalar” isimli projenin devam  niteli inde, farkl  tropik meyve 

türlerinin ülkemize getirilerek Antalya-Gazipa a ekolojik ko ullar nda yeti tirme olanaklar  ara t r lacakt r. Bu projede sahip 

oldu umuz potansiyeli ve ekolojik üstünlü ü daha do ru kullanabilmek ad na yeni tropik meyve türlerinin getirilmesi ve bu tür 

ve çe itlerin adaptasyon sonuçlar n n al nmas  ile ülkemize kazand r lmas  amaçlanmaktad r. 

 

1.Ülkemiz tropik meyve yeti tiricili ine “Black Sapote, Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, Wampee, 

 türleri dahil edilmi  olacakt r.  

2.Yeni tropik meyve türlerinin Antalya-Gazipa a ko ullar nda yeti tirilme ans  olup olmad  konusunda ilk izlenimler elde 

edilecektir ve bu türlerle ilgili ülkemizde subtropik ko ullarda ilk adaptasyon sonuçlar  al nacakt r.   

3.Bu sonuçlar ulusal ve uluslararas  kongre ve sempozyumlarda, PDT, BAV vb. gibi toplant larda, dergilerde payla larak 
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literatüre katk da bulunulacakt r.  

4. Çiftçiye somut sonuçlarla örnek olup bu türlerin yayg nla mas na katk da bulunulacakt r.  

5.  Yeni türlerin geli i, meyve yeti tiricili imizin geli mesine ve bu konuda istihdama katk da bulunacakt r. 

6. Projede öngörülen tropik meyve türleri adaptasyon çal malar  sonucuna göre fidanc l k sektörüne kazand r lacakt r.  

7. Uzun vadede, ülkemiz tropik meyve ihtiyac n n yerli üretimden kar lanmas na katk da bulunulacakt r.  

8. Bu projeyle çe itler getirilip adapte edildikten sonra, projenin  haz rlanmas  

dü ünülmektedir. Bu k s mda, adapte olan çe itlerin ço alt l p bahçe tesis edilmesi ve yeni ara t rmalara kaynak materyal 

sa lamas  planlanmaktad r.  Adapte olan çe itlerin tan t m  ve yayg nla t r lmas  için  düzenlenerek tür ve çe itler 

çiftçiye tan t lacakt r. 

9. Bir sonraki a amada adapte olan çe itlerden tescil için çe it adaylar  belirlenecek ve  gidilecektir. 

  

 

 
 

1 7 adet yeni tropik meyve türü ülkemize 

getirilecektir. 

Ülkemiz meyve yeti tiricili ine “Black Sapote, 

Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, 

Wampee, Soursop” türleri dahil edilmi  olacakt r. 

2 Adaptasyon sonuçlar  al nacakt r Proje sonucunda elde edilen veriler nda  sonuçlar  

ulusal-uluslararas  kongrelerde sunulacak, bilimsel 

makaleler yay nlanacak, toplant , fuar gibi alanlarda 

sektöre tan t m yap lacakt r. 

3 Meyve türlerinin bölge üreticisine tan t m  

sa lanacakt r 

Yeni türlerin geli i, meyve yeti tiricili imizin geli mesine 

ve bu konuda istihdama katk da bulunacakt r. Fidanc l k 

sektörüne yeni tür ve çe itler kazand r lacakt r. 

 
 

 

  

 

     

06.1- Mamul Mal Al mlar  2.500 2.000 2.000 1.000 1.000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 71.000 1.000    

06.3- Gayri Maddi Hak Al mlar       
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06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas       

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

06.6- Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri       

06.7- Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri      

06.8- Stok Al mlar        

06.9- Di er Sermaye Giderleri  2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Toplam 77.500 7.000 6.000 5.000 5.000 

Genel Toplam 100.500 TL 

 
 

I II III IV Giderlerin Ekonomik 
 Bütçe      

06 1 3 04 Laboratuvar Gereçleri 
Al mlar  3.000 1000 1.000 1.000   

06 1 3 05 Zirai Gereç Al m  5.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 

06 2 7 01 Kimyevi Madde le Kauçuk 
ve Plastik Ürün Al mlar  2.000 1.000 1.000    

06 2 1 90 Di er Giderler (Fidan al m  
ve yurtd ndan getirilmesi) 70.000 70.000     

06 5 4 2 Akaryak t ve Ya  Al mlar  5000 1.000 1.000 1.000 1.000 1000 
06 5 4 3 Elektrik Al mlar  2.500 500 500 500 500 500 

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklar  7.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

06 9 2 02 Seyyar görev tazminatlar  5000 1000 1000 1000 1000 1000 

Toplam 100.500 77.500 7.000 6.000 5.000 5.000 

GENEL TOPLAM 100.500 TL 
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 Baz  Anaçlar n Meyer, Limoneria 8A ve  BATEM P nar  Limon Çe itlerinde Verim ve Meyve Kalitesi 
Üzerine Etkileri 

Ülkemizde turunçgillerde genellikle turunç anac  kullan lmakt r. Son zamanlarda turunçgil fidanc lar  taraf ndan 
Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. ve Pasq.) ve Kaba limon (Citrus jambhiri Lush.),  anaçlar n n limon çe itleri için 
anaç olarak kullan lmaya ba land  görülmesine ra men bu anaçlar n bölgemizdeki performanslar   yeterince 
incelenmemi tir. Bu amaçla proje kapsam nda ülkemizde son y llarda yeti tiricili i yayg nla makta olan Meyer, Limoneria 
8A, BATEM P nar  limon çe itlerinin meyve verim ve kalitesi üzerine Yerli turunç (Citrus aurantium L. var. “Yerli”), 
Carrizo sitranj  (Poncirus trifoliata Raf x Citrus sinensis Osb. var.. Carrizo), Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. ve 
Pasq.) ve Kaba limon (Citrus jambhiri Lush.), anaçlar n n etkileri ara t r lacakt r. Proje sonucunda limon çe itleri için uygun 
anaç tavsiyeleri ortaya konulmas  hedeflenmektedir. 

Çal man n ilk diliminde anaç tohumlar n n ekimi, çe itlerin anaçlara a lanmas , fidanlar n bak m  ve araziye dikimleri 
gerçekle tirilecektir. Çal man n ikinci diliminde ise fenolojik ve pomolojik gözlemler yap larak verim ve kalite özelliklerine 
göre uygun anaç x çe it kombinasyonlar  belirlenmi  olacakt r.  

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, limon, anaç, verim, meyve  kalitesi 

 

Varieties 

Abstract: In our country, sour orange rootstock is usually used in citrus. Although Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. 
ve Pasq.) and Rough lemon rootstocks (Citrus jambhiri Lush.) have recently been used as rootstocks for lemon varieties, the 
performance of these rootstocks in our region has not been adequately examined. Lately, Meyer, Limoneria 8A, BATEM 
P nar  lemon varieties have become popular in growing. In the study, the effects of the some rootstocks (Common sour 
orange, Citrus volkameriana, Rough lemon, Carrizo citrange) for Meyer, Limoneria 8A and BATEM P nar  lemon varieties, 
which is growing in our country in recent years, will be investigated. As a result of this project, it is aimed to determine 
suitable rootstocks for these lemon varieties. 
The first period of this project; seed sowing, grafting on the rootstocks, cultural practices, citrus nursery planting etc. will be 
done. The phenological observations and pomological analyzes will be carried out during the second period of the project. 
 

Key Words: Citrus, lemon, rootstock,  yield, fruit quality 

 

  
Dünyada, turunçgillerin kaydettikleri h zl  geli mede anaçlar n önemli katk lar  olmu tur. Anaçlar n farkl  özellikleri 
nedeniyle yeti tiricilikte kar la lan s n rlay c  faktörlerin çözümlenmesinde, yeti tirici ve pazar isteklerinin kar lanmas nda 
önemli yararlar  vard r. Turunçgillerde çekirdeksiz çe itlerin tohumla ço alt mlar n n olanaks zl , monoembriyonik 
çe itlerin heterojen bir genetik yap ya sahip olmalar  sonucu aç l mlar n meydana gelmesi gibi faktörler anaç kullan m n  
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gerektirmektedir. Turunçgillerde özellikle uygun olmayan toprak ve iklim ko ullar  ile hastal klar anaç kullan m n  zorunlu 
hale getirmektedir. Bundan dolay , yeti tiricili i yap lan turunçgil türlerinin hemen hemen tamam  a lanmakta olup a lanan 
çe idin özellikleri üzerine anac n etkisi de önemlidir. Hastal k ve çevre artlar na uyum yan nda a ac n erken meyveye 
yatmas , a aç ömrünün uzat lmas , verimin art r lmas , s k dikim, meyve kalitesininin yükseltilmesi gibi amaçlarla anaç 
kullan lmaktad r. Günümüzde anaç seçimleri bahçe kurulacak bölgedeki ekolojik faktörler, hastal k ve zararl lar gözönünde 
bulundurularak ayr ca, anaçlar n bahçe bitkileri özellikleri üzerine etkileri dikkate al narak yap lmakta ve ticari yeti tiricilik 
kesinlikle anaçlar üzerine a  yap larak gerçekle tirilmektedir. 

Turunç anac  ba ta Akdeniz ülkeleri olmak üzere di er turunçgil üreticisi ülkelerde, en çok kullan lan anaç olmu tur. Bunun 
sebebi kök bo az  çürüklü üne dayan kl  olmas , ticari çe itlerle iyi uyu mas , kolay ço alt labilmesi,  85-90 oran nda 
nüseller embriyo olu turmas , kireçli ve farkl  karakterdeki topraklara uyum sa lamas  ve üzerine a lanan çe itlerde kaliteli 
ürün olu turmas  olarak s ralanabilir. Turunç anac  verim ve kalite aç s ndan ideal anaç özelliklerine uygun bir anaç olmas na 
ra men tüm turunçgil üretimi yap lan alanlarda tristeza virüsüne kar  hassas olmas  nedeniyle ba ka alternatiflerinin 
bulunmas  zorunlulu unu ortaya ç karmaktad r (Economides ve Gregoriou, 1993).  

Son zamanlarda turunçgil fidanc lar  taraf ndan Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. ve Pasq.) ve Kaba limon (Citrus 
jambhiri Lush.), anaçlar n n limon çe itleri için anaç olarak kullan lmaya ba land  görülmesine ra men bu anaçlar n 
bölgemizdeki performanslar  yeterince bilinmemektedir. Ülkemiz limon üretim bölgelerinde ve bölgemizde limon bahçe 
tesisinde yap labilecek yanl  çe it x anaç tercihlerinin önlenebilmesi amac yla bu çal ma nda uygun verilerin al narak 
üreticilerimize do ru tavsiyelerin olu turulmas na ihtiyaç bulunmaktad r. Çal ma sonucunda; yayg n olarak kullan lan 
turunç anac  d nda limonlarla iyi uyum sa layabilecek baz  anaçlar n Antalya ko ullar nda performanslar n n saptanmas  ve 
limon üreticilerine do ru tavsiyelerin olu turulmas  amaçlanm t r. 

 
 
Son y llarda limon üreticilerinin yeti tiricilikte farkl  anaçlar aray na girdikleri görülmektedir. Bu kapsamda limon 
yeti tiricili inde yayg n olarak kullan lan turunç anac n n yan nda özellikle Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. ve 
Pasq.)  ve Kaba limon (Citrus jambhiri Lush.),  anaçlar na yönelik tohum ve çö ür talepleri artm t r. Ancak yeni anaç x çe it 
kombinasyonlar n n uzun vadede kalite ve verimde üreticilere sa layabilece i etkiler tespit edilmelidir. Yeti tiricilikte 
ba lang çta yap lacak bir hata sonras nda önemli ekonomik kay plar meydana gelmesi kaç n lmazd r. Limon çe itleri ile iyi 
uyum sa layabilecek anaçlar n performanslar n n saptanmas  ve üreticilere do ru tavsiyelerin olu turulmas  büyük öneme 
sahiptir. Böylece ülkemiz ürün kalitesi bak m ndan di er Akdeniz ülkeleriyle rekabet edebilecek potansiyelini artt rm  
olacakt r. 

Ülkemiz ihracat nda önemli bir yeri olan limon üretiminin geli tirilmesi ve üreticilerimizin do ru tavsiyelerle 
yönlendirilmesi ülkemiz limon sektörünün güçlenmesi aç s ndan yararl  olacakt r. Bu kapsamda yap lacak çal ma ile 
ülkemizde son y llarda plantasyonlar  artmakta olan Meyer, Limoneira 8A ve Enstitümüz taraf ndan geli tirilmi  olan 
BATEM P nar  limon çe itlerinde yerli turunç anac  yan nda Carrizo sitranj , Volkameriana ve kaba limon anaçlar n n 
Antalya ko ullar nda performanslar n n saptanmas  ve limon üreticilerine do ru tavsiyelerin olu turulmas  hedeflenmektedir. 
Çal ma sonucunda bölgemiz ko ullar nda kaliteli ve yüksek verimli limon yeti tiricili ine uygun anaçlar belirlenerek bölge 
üreticilerinin hizmetine sunulacakt r. Limon üreticilerinin bu konuda bilinçlenmesiyle üretim art  ve gelir seviyelerinin 
yükselece i öngörülmektedir. 

 

  
 
Turunçgiller Güneydo u Asya orijinli olup, günümüzde dünyada en fazla üretilen meyve grubudur. Tropik ve semitropik 
kökenli olan turunçgillerin yeti tiricili i subtropik bölgelerde yo unla m t r (Davies ve Albrigo, 1994). 

Tropik ve semitropik bölgelerde meyvede iç ve d  renklenme iyi olmamakta, aroma ve koku yetersiz kalmaktad r. Bu 
nedenle bu bölgelerde genelde sanayiye yönelik üretim yap l rken, sofral k üretim subtropik bölgelerde yap lmaktad r. 
Ülkemizin de içerisinde yer ald  Akdeniz Havzas  ülkelerinde ço unlukla sofral k turunçgil üretimi yap lmakta ve bu 
ülkelerde de i ik tür ve çe itler yeti tirilmektedir. Ülkemizde ekolojik ko ullar, Akdeniz ve Ege bölgelerinde turunçgil 
yeti tiricili inin son derece ba ar l  ekilde yap lmas na olanak sa lamaktad r. Bu nedenle ülkemiz ürün kalitesi bak m ndan 
di er Akdeniz ülkeleri ile rahatça rekabet edebilecek potansiyele sahiptir (Tuzcu, 2001). Turunçgil üretimi yap lan Ege ve 
Akdeniz k y lar n n iklim özellikleri hasat zaman n n uzamas na yol açmaktad r. lk hasat Mersin’de Eylül ay nda 
nterdonato limon ile ba lamaktad r. 
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Dünya taze turunçgil meyveleri üretimi son y llarda dikkate de er miktarlarda artm , 2017 y l  verilerine göre dünyada 
137.845.380 ton turunçgil üretimi yap lmakta olup, Çin, Brezilya ve ABD ve Hindistan üretimde ilk  s ray  alan ülkelerdir. 
Türkiye ise 3.783.517ton ile dünya üretiminde ilk s ralardad r. (FAO, 2017).  

Dünya limon üretiminde ülkelere gore limon üretimlerine bak ld nda diger turunçgil türlerine gore limon üretiminde daha 
dengeli bir da l m oldu u görülür. Hindistan 2.8 milyon ton limon üretim miktar yla dünyada ilk s rada yer almaktad r. 
Meksika 2.2 milyon ton limon üretimiyle ikinci s rada yer al r.Arjantin, Brezilya ve ABD hem limon üretiminde hemde 
limon ticaretinde söz sahibi ülkeler olup 3.3 milyon ton limon üretimleri vardir. Akdeniz ülkeleri içerisinde ise spanya, 
Türkiye ve talya önemli limon üreticisi ülkeler içinde yer al r. Ülkemiz 725 bin ton limon üretimiyle dünyada 8., Akdeniz 
ülkeleri içinde ise 2. s rada yer almaktad r (FAO, 2017).    

Ülkemiz turunçgil üretimi son on y lda  45 lik art la yakla k 4.30 milyon ton seviyesine ula m t r. 2007 y l nda toplam 
turunçgil üretim alan  111 bin hektar iken, 2016 y l nda  23 oran nda artarak 135 bin hektar alana ç km t r (TU K, 2017). 
Ülkemiz 2016 y l  turunçgil üretimi içerisinde portakallar 1.850.000 ton ile ülkemizde en fazla üretimi yap lan tür olurken, 
mandarin 1.337.037 ton ile ikinci s radad r. Bu iki çe idi 850.600 ton ile limon, 253.120 ton ile alt ntop, 2.250 ton ile turunç 
izlemektedir (TU K, 2017).  

Ülkemiz ya  meyve ve sebze ihracat  içerisinde, turunçgiller 2014 y l nda 1.561.766 ton ihracat miktar  ve 931.809 ; 2015 
y l nda 1.516.497 ton ve 829..844 ; 2016 y l nda ise 1.708.345 ton ve 894.107  ihracat geliri ile 5. s rada yer alm t r. 
Türkiye’nin toplam turunçgil ihracat  içerisinde limon ihracat  2015 y l nda 470.919 ton, 2016 y l nda 448.980 tondur (Uysal 
ve Polatgöz, 2017). Türkiye limon ihracat n n çe it baz nda da l m  incelendi inde en ba ta Interdonato daha sonra Lamas, 
Kütdiken ve Meyer gelmektedir. 

Akkaya (1990), Dünya’da ve Türkiye’de turunçgil üretimi, tüketimi ve ticareti konusundaki seminer çal mas nda Dünya’da 
ve Türkiye’de turunçgil üretim yap s n  inceleyerek mevcut durumu ortaya koymu tur. Türkiye’nin turunçgillerde ihracat n n 
üretime oran n n 18 civar nda oldu u ve ihracatta limonun ba ta geldi ini bildirmektedir.  

Anaçlar n sahip olduklar  farkl  özellikler nedeniyle ekoloji, toprak yap s  ve hastal klar yönünden yeti tiricili i 
s n rland rabilecek olumsuz etkilerin çözümlenmesinde, meyve verim ve kalite özelliklerinin iyile tirilmesinde anaç 
kullan m  çok büyük avantajlar sa lamaktad r. 

Akdeniz bölgesinin yayg n anac  olan turuncun yeti tiricili i yap lan önemli turunçgil tür ve çe itler aras nda uyu ma, kalite 
ve verim yönünden çok büyük sorun bulunmamas na ra men ileriki y llarda Tristeza hastal na önlem al nmas  aç s ndan 
farl  anaçlar kullanma zorunlulu u vard r. 

Turunçgil yeti tiricili inde tür ve çe itlerin verim ve kalite özellikleri üzerine anaçlar n çok önemli etkileri vard r ve ekolojik 
ko ullara ba l  olarak bu etkiler de i ebilmektedir (Kaplank ran vd, 1985). 

Meyve kalitesi ile ilgili her bir özellik (büyüklük, kabuk rengi ve kal nl , vitamin içeri i meyve suyu miktar , toplam asitlik 
ve kuru madde miktar ) anaçlar taraf ndan etkilenmektedir (Ecomides ve Gregoriou, 1993) . 

Asim vd, (2015),  Pakistan’da Citrumelo 1452, Citrumelo 4475, Yuma citrange, Volkamariana, Kaba limon, Mithi 
anaçlar n n Kinnow mandarinin kabuk yap s ndaki kalite parametrelerinde etkilerinin de i im gösterdi ini bildirmi lerdir. Bu 
bölgedeki alkali topraklarda Mithi anac  Kaba limondan sonra en ümitvar anaç olarak bulunmu tur. 

Breedt vd. (1992), farkl  turunçgil anaçlar  üzerinde Frost Nüselller Eureka limonunun kalite özelliklerini inceledikleri 
çal mada en yüksek meyve verimi turunç ve kaba limon kombinasyonlar ndan elde edilmi tir. Eureka limonu ve üç yaprakl  
kombinasyomlar n n a  uyu mazl  olu turdu unu saptam lard r.  

Barry ve Coetsee (2012), Limonlarda yapt klar  çal mada, de i ik anaçlar üzerinde hasat edilen meyvelerdeki kabuk ya  
oranlar na anaçlar n farkl  derecelerde etkili olduklar n  bildirmi lerdir. 

Campell ve Goldweber (1981), Limon ve laym gibi yüksek asitli turunçgil meyvelerinin kireçli topraklarda Kaba limon ve 
Macrophylla anaçlar  üzerinde iyi geli im göstererek kaliteli meyveler olu turduklar n  bildirmi tir. 

Dubey ve Sharma, (2016), Ludhiana’da Punjab Agricultural Üniversitesinde limonlarda a aç geli imi, verim, kalite ve 
yapraktaki mineral içeriklerine anaçlar n etkisini inceledikleri çal mada 5 ya ndaki  Kagzi Kalan limonu 8 farkl  anaç 
üzerinde ( RCL-4, Attani-2, kaba limon, Karna khatta,Troyer sitranj ,rangpur Lime ,Carrizo sitrange ve Swingle citrumelo), 
iki y l boyunca incelenmi  ara t rma sonucunda anaçlar n vejetatif büyüme, meyve kalitesi ve  yaprak mineral madde 
içeriklerine etkilerinin farkl  derecelerde oldu unu bildirmi lerdir. Büyüme performans , meyve kalitesi ve besin 
konsantrasyonu dikkate al nd nda, benzer ekolojik ko ullar alt nda limon için RLC-4, kaba limon ve Karna Khatta 



 

Sayfa 209 / 589 
 

anaçlar n  önermi lerdir. 

Dornelles (1977), de i ik anaçlar üzerinde Sicilian limonunda yapt  çal mas nda; büyüme, meyve verimi ve a  uyu mas  
yönünden en iyi sonuçlar   Volkameriana ve C-13 sitranj n n verdi ini saptam  ve bu anaçlar n kullan lmas n  önermi tir. 

Fallahi (1992)’nin bildirdi ine göre Arizona’da farkl  anaçlar üzerine a l  Redblush alt ntopunda a aç geli imi ve verim 
yönünden incelendi inde en yüksek taç hacmi ve verim Volkameriana, Carrizo sitranj  ve Kaba limon  anaçlar ndan elde 
edilmi tir. 

Figueiredo vd. 2005, Brezilya’da Eureka limonu için 14 adet anac n be  y l süresince meyve kalite kriterlerini incelemi ler 
(1998-2002) ve anaçlar n meyve kalitesine etkisinin önemli olmad n  belirtmi lerdir. 

Foguet vd.,(1977), Arjantin’de 9 anaçla yürütülen denemede Eureka limonunun meyve verimlili i ve kalitesi incelenmi , 
kaba limon üzerindeki a açlar n en iyi geli meyi gösterdi i belirlenmi tir. Kaba limona a l  limonlar turunç anac na göre  
60-70 daha fazla ürün vererek en yüksek verimi sa lam lard r. 

França vd. (2016), Brezilya’da 14 anaç üzerinde ‘Tuxpan Valencia’ çe idinin meyve verim ve kalitesinin ara t r ld  çal ma 
sonucunda meyve kalite kriterlerinden meyve suyu oran , suda çözünebilir kuru madde ve olgunluk indeksi bak m ndan 
citrandarinler, ‘Santa Cruz Rangpur’ laym , Volkamer limonu ve ‘Sunki Tropical’ mandarin anaçlar n n genel olarak daha 
yüksek performans gösterdi i bildirilmi tir. 

Faber vd.  2013, Türkiyede yeti tirilen limonlar n  50 si Kütdiken, 15’i nterdonato, 15’i Meyer’dir. Meyer limon 
uçkurutan hastal na kar  dirençlidir. 

Georgiou (2009), K br s ko ullar nda yayg n olarak yeti tirilen Lapithkiotiki limon çe idinde anaç olarak turunç yerine 
Volkameriana, Yuma Ponderosa limon, C. macrophylla ve Citremon 1449 performanslar n n daha iyi oldu unu bildirmi tir. 

Haury vd. (1982), Eureko limonu için de i ik anaçlar aras nda yapt klar  çal mada en iyi anac n Volkameriana oldu unu 
saptam lard r.  

 Ippolito vd. (1990), talya’da uçkurutana kar  anaçlar n performanslar n  inceledikleri çal malar nda Femminello limon 
çe idine a l  anaçlardan Yuma sitranj  ve Sacaton citrumelo çe itleri çok hassas bulunmu tur. Di er anaçlar içerisinde de  
turunç anac  nispeten daha tolerant olarak bulunmu tur. 

Khalifa ve Hamdy (2015), Balady ve Fremont mandalina çe itlerinde Volkameriana limonu ve turunç anaçlar n n verim ve 
meyve kalitesi üzerine 2013 ve 2014 y llar nda inceledikleri çal mada genellikle anaçlar n her iki çe idin verim ve meyve 
kalitesi üzerinde önemli etkileri oldu unu belirtmi lerdir. 

Lim, Te-chato (2006), baz  turunçgil anaçlar n n meyve verim ve kalitesine etkilerini inceledikleri çal mada anaçlar n 
Necked orange ve Shogun Kaba limon ve Volkamer limonu anaçlar n n di er anaçlara göre daha yüksek vejatatif büyüme  
gösterdikleri bildirilmi tir. Troyer ve Volkamer limonuna a l  çe itlerde en yüksek SÇKM ve asit de erleri belirlenmi tir. 

Liu vd, (2015), turunçgil anaçlar n n meyve büyüklü üne etkilerini ara t rd klar  çal mada Shatangju çe idi Canton limon ve 
Trifoliate orange anaçlar  üzerinde Canton limon anac n n daha olumlu sonuçlar verdi ini daha iri meyveler elde edildi i 
bildirilmi tir. 

Maldonado-Torres vd. (2013), Mexica’da limon anaçlar yla yapt klar  çal mada Fe stresi ko ullar nda Volkameriana, 
Macrophylla ve Turunç anaçlar n n adaptasyonunun daha iyi oldu unu bildirmi lerdir. 

Muhteseb ve Ghnaim (2006), turunç, kleopatra mandarini, volkamer limon ve macrophylla anaçlar na a l  Shamouti 
portakal nda meyve kalite de erlerine anaçlar n farkl  etkisi oldu unu bildirmi lerdir. Turunç üzerine a l  bireylerdeki 
meyve verimi di er anaçlara göre daha az oldu u saptanm t r.  

Özkaya vd. (2005) Do u Akdeniz bölgesinde de i ik  klonal anaçlara a l  Kütdiken limonlar nda anaçlar n depolama 
süresine etkilerinin farkl  oldu unu, ara t rma sonunda  T14, T16 ve T20 klonal anaçlar ndan elde edilen meyvelerdeki 
kalitenin daha yüksek oldu unu bildirmi lerdir. 

Perez-Perez vd. (2005), Fino limonunun 6 farkl  klonunun turunç ve macrophylla anaçlar  üzerinde 6 y ll k yapt klar  çal ma 
sonucunda, anaçlar n meyve büyüklü ü, kümülatif verim ve meyve suyu ve asitli ine etkili oldu unu bildirmi lerdir. 
Kümülatif verim bak m ndan en yüksek de erler macrophylla anac na a l  olan bireylerde, SÇKM ve    asit bak m ndan en 
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yüksek de erler turunç anac na a l  bireylerde bulunmu tur. 

Russo (1973), taraf ndan yap lan ara t rmada Santa Terasa limonu ve 13 farkl  anaç kullan lm t r. Indian Kaba limonu ile 
Volkameriana üzerindeki a açlar n birinci y ldan itibaren daha iyi ve h zl  bir büyüme gösterdikleri belirlenmi tir. Kullan lan 
anaçlar aras nda a aç ba na verim bak m ndan en yüksek de erler Indian Kaba limonu, Macrophylla ve Volkameriana’dan 
elde edilmi tir. En dü ük verim Carrizo ve Troyer sitranjlar nda saptanm t r.  

Robles vd. (2017), ‘Verna 51’ limon çe idinde turunç ve macrophylla anaçlar n n su stresine kar  performanslar n  
inceledikleri ara t rmada meyve kalitesi bak m ndan anaçlar n benzer özellikler göstermesine ra men turunç anac n n su 
stresine kar  daha tolerant oldu unu bildirmi lerdir. 

Sarooshi (1986), limon çe itleriyle yapt  anaç çal mas nda kümülatif meyve verimi bak m ndan en yüksek verim sa layan 
anaç kaba limon olarak bildirmi tir.  

Tazima vd, (2014), Rangpur limonu , Cleopatra mandarini, 'C-13' citrange, Volkamer limonu, Carrizo sitrange , Sunki 
mandarini, Trifoliate  portakal,  Swingle' citrumelo, ve Caipira DAC' tatl  portakal  anaçlar  üzerine a l  Okitsu mandarin 
çe idinde bitki büyüme, verim ve meyve kalitesinde anaçlar n etkili oldu unu bildirmi lerdir. 

Turunçgillerde a  gözü seleksiyon- sertifikasyonu ve çe it geli tirme projesi kapsam nda Antalya bölgesine en uygun tipleri 
belirlemek amac yla turunç anac  üzerine a l  Lamas, Kütdiken, Yediveren, K br s, talyan Memeli limonlar nda tiplerinde 
pomolojik özellikler ve verim de erleri incelenmi tir (Tuncay vd., 2005). 

S mon ve Santos (1986), limonlarda yapt klar  çal mada Frost Eureka limonunun en yüksek meyve verimini Macrophylla, 
Volkameriana ve turunç anaçlar na a l  kombinasyonlar n meyvelerinden elde etmi tir. 

Tuzcu (1998), Kütdiken limon çe idinde Adana’da farkl  anaçlar n verim ve kaliteye etkisini inceledi i ara t rmas nda iki 
y ll k ortalama veriler incelendi inde Kleopatra mandarini, Yuzu ve Volkameriana anac n n en yüksek meyve verimi veren 
anaçlar oldu unu belirlemi tir. 

Tuzcu vd. (1992)’nin bildirdi ine göre  Adana’da çe itli anaçlar n Kütdiken limonunda verim ve kalitesini inceledi i 
ara t rmas nda Volkameriana anaçlar  üzerindeki verim yüksek bulunurken sitranjlar üzerindeki verim ve meyve irili i daha 
dü ük belirlenmi tir. 

Tuzcu vd. (1993), baz  turunçgil anaçlar n n çe itli özellikleri üzerine yapt klar  ara t rmada 1984 y l nda nterdonato 
limonunda en yüksek verim Volkameriana anac ndan al nm t r. Kütdiken limonunda da Volkameriana yine ilk s ray  
alm t r. 1987 y l nda interdonato ve Kütdiken limonunda en yüksek verim ve en iri meyve Volkameriana anac nda 
saptanm t r.1989 y l nda Kütdiken limonunda en yüksek verim ve en fazla usare Volkameriana anac ndan elde edilirken en 
ince kabuk Carrizo sitranj nda elde edilmi tir. talyan Memeli  limonunda en iri meyveler yerli turunçtan elde edilmi tir. 
1990 y l nda Kütdiken limonunda en fazla verim  Volkameriana anac ndan en fazla usare Kaba limonda bulunmu tur. talyan 
Memeli limonunda en iri meyveler Volkameriana anac ndan elde edilmi tir. Volkameriana anac  kullan lan çe itlerin 
ço unda verim üzerine olumlu etkileri oldu u saptanm t r. 

Tuzcu vd. (1995)  Dünyada yayg n olarak kullan lan de i ik turunçgil anaçlar nda, ülkemizde yayg n olarak yeti tiricili i 
yap lan baz  portakal (Washington Navel, Valencia, Moro, Yafa), alt ntop (Marsh Seedless, Redblush) , limon  (Kütdiken, 
talyan Memeli) ve mandarin (Satsuma) çe idinde meyve verim ve kalitesi üzerine etkilerini ara t rd klar  çal mada çe it 

seçimi yan nda anaç seçimininde çok önemli oldu unu belirtmi lerdir. 

Uzun vd. (2013),  sekiz farkl  turunçgil anac n n ‘’Valencia Late ‘’ portakal çe idinde meyve özellikleri üzerine etkilerini 
ara t rd  çal mas nda anaçlar n baz  meyve özellikleri üzerinde önemli düzeyde etkili oldu unu belirtmi tir. 

Wright ve Pena (2002), Arizona’da 'Limoneira 8A Lisbon' limonunun 1994-2006 y llar  aras nda Carrizo citrange, Citrus 
macrophylla, Rough Lemon, Swingle citrumelo ve Citrus volkameriana anaçlar  üzerindeki verim ve kalite de erlerini 
inceledikleri çal malar nda C. macrophylla, C. volkameriana ve Kaba Limon anaçlar n n daha üstün özellikler gösterdi i, 
Swingle citrumelo ve Carrizo citrange anaçlar n n meyve kalitesine olumsuz etkileri oldu unu saptam lard r. 

Ziadi vd, (2012), Tunusta uçkurutana dayan kl l k bak m ndan 4 adet limon anac nda çal ma yap lm t r. Çal ma sonucunda 
bu hastal a  Volkameriana hassas, turunç toleransl , Flaying dragon ve troyer sitranj  dayan kl  olarak bulunmu tur. 
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MATERYAL ve METOT:   
 
Materyal: 
Bu çal mada materyal olarak ülkemizde son y llarda yayg nla makta olan Meyer, Limoneria 8A ve BATEM P nar  limon 
çe itleri kullan lacakt r. Bu çe itlere anaç olarak  Yerli Turunç, Carrizo sitranj , Volkameriana, Kaba limon anaçlar  
kullan lacakt r. Çal mada  Antalya ko ullar nda çe it x anaç performanslar  belirlenecektir. 

 

Meyer (Batem 293); Orjini Çin’dir. Gerçek bir limon olmad  limon ile portakal veya limon ile mandarin melezi 
olabilece i dü ünülmektedir. Meyve kabu u rengi sar ms  portakal renginde, yumu ak ve pürüzsüzdür. Meyve et rengi 
oldukça koyu sar  renklidir. Meyvenin ekli yuvarlak olup meme k sm  oldukça küçüktür. Kabuk kal nl  di er limonlara 
göre ince oldu undan dolay  depolamaya pek dayan kl  bir çe it de ildir. Meyer limonunun hasat dönemi Eylül ay nda 
ba lamaktad r. lk hasat edildi inde limon gibi ek i, k  süresince hasat edildi inde tatl  limon özelli inde, ilkbahar süresince 
hasat edildi inde tatl  portakal gibi özellik göstermektedir (Kafa vd. 2010). 

): Lisbon limonundan seleksiyonla elde edilmi tir. Kaliforniya, Arizona ve Arjantin’de 
yeti tirilen en popüler limon çe ididir. Lisbon limon çe idi kuvvetli ve dikine büyür ve büyük taç olu turur. Dikenlidir. A aç 
kuvveti ve çekirdek durumu Eureka limon çe idine benzemesine ra men çiçeklenme periyodu daha çoktur ve buna ba l  
olarak da hasat periyodu birden fazla olmaktad r. Lisbon limon çe idinden y lda birkaç ürün al nabilmesine ra men ana ürün 
k  veya erken ilkbahar dönemindedir. Meyveleri genellikle taç içerisinde bulunur. Meyveler orta büyüklükte, uzun ve 
belirgin memelidir. Meyveler tam olgunlukta sar  renklidir. Meyve eti ye ilimsi sar  renklidir ve az çekirdekli bir çe ittir ( 
Hodgson, 1967). 

 Interdonato limonuna benzer, meyve çap  daha geni , yuvarlak ve iridir. Çok sulu ve 
yüksek verimli bir çe ittir. Az çekirdekli ve kabuk rengi önce sar  ye il daha sonra tamamen sar d r. A açlar  yukar  do ru 
geli ir ve çok az dikenlidir. Ekim ay nda olgunla r ( Demir vd. 2013). 

; 

Akdeniz bölgesinde en yayg n kullan lan anaçt r. Turunç 
anac  CTV’nin problem olmad  orta a r topraklarda turunçgil yeti tiricili i yap lan alanlarda iyi bir anaçt r. Bu anaç 
üzerine a lanan çe itlerin kurakl a dayan m  orta derecededir (Davies ve Albrigo 19994). Yuvarlak ekilli, taç olu turur. 
Tristezeya çok hassas olmas na ra men cücele me, gözenek, zamkla ma, kök bo az  çürüklü ü hastal klar na dayan kl d r. 
Satsuma mandarini ve kamkatlar hariç di er ticari çe itlerle genel olarak iyi uyum göstermektedir. Kireçli topraklara 
dayan kl d r. Tohumlardan olu an çö ürlerin  85’i nüseller embriyolardan meydana gelir ( Tuzcu, 1990 ). 

 Poncirus trifoliata Raf. X Citrus sinensis 1897 y l nda üç 
yaprakl n n so uklara dayan m özelli inden yararlanmak için   Florida’da   Washington Navel X Üç Yaprakl  
melezlemesinden elde edilmi tir (Davies ve Albrigo 19994).  Erkenci ve verimli olup, kurakl a ve nematoda dayan kl d r. 
Göçüren ve uçkurutan hastal na dayan kl , exocortis (cücele me) virüs hastal na çok duyarl d r. Tristeza ve Phytophthora 
citropthora’ya töleransl  oldu undan anaç olarak kullan m  yayg nd r. Meyveleri yüksek oranda nüseller embriyoni 
göstermektedir. Tohumla ço alt lmas  ve a lanmas  kolayd r. Kireçli topraklarda zay f geli mesine ra men kireçli topraklara 
adaptasyon bak m ndan üç yaprakl dan daha avantajl d r (Davies ve Albrigo 19994). Troyer sitranj na göre daha h zl  geli ir, 
meyve kalitesine olumlu etkisi yüksek ve erken meyveye yatma özelli i yönünden avantajl d r.  

Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. ve Pasq.) (Batem 352); Bu anaç talyan kökenli olup a aç kavunu X limon 
melezi oldu u varsay lmaktad r. Uçkurutan hastal na ve so uklara tölerantt r. Nemli ve tuzlu toprak ko ullar na orta 
derecede uyum sa lar. Tohumla ço alt lmas  ve a lanmas  kolayd r. A açlar n büyümesi kuvvetli olmakta ve verime erken 
yatmaktad r. Virüs hastal klar ndan Göçüren, Cücele me, Kavlama, ve Cristacortis hastal klar na kar  tölerantt r (Özcan ve 
Ulubelde 1984).   

 Kaba limon (Citrus jambhiri Lush.) (Batem296); Kaba limonun mandarin ile a aç kavunu melezi oldu u bildirilmi tir 
(Uzun vd, 2009). Turunçgil türleriyle uyu mas  iyidir. Portakal, limon, alt ntop ve mandarinler için anaç olarak 
kullan lmaktad r. Kuvvetli büyür. Di er anaçlara a l  a açlar n verimine göre kaba limonda verim daha yüksektir ve k sa 
zamanda meyveye yatar.  Kireçli topraklara uyumu orta derecededir. Tohumla ço alt lmas  kolayd r.  Yüksek derecede 
poliembriyoniktir.  98 nüseller embriyo meydana getirir. Tristeza’ya tölerantt r (Özcan ve Ulubelde 1984). 

Projenin ilk be  y l n  kapsayan  diliminde anaç olarak kullan lacak tohumlar al narak 3:1 oran nda torf ve pomza harç 
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kar m  bulunan tohum yast klar na ekilecektir. Uygun büyüklü e gelen çö ürler, harç kar m  içeren 15 x 35 cm 
ebad ndaki körüklü polietilen torbalara a rt lacakt r. Çö ürler a lama büyüklü üne gelinceye kadar kültürel bak m 
i lemlerine  devam edilecektir. Daha sonra bu çö ürler üzerine limon çe itleri T göz a s  ile a lanacakt r. 

Çal ma  üç limon çe idinde (Meyer, Limoneria 8A, BATEM P nar  ),  dört farkl  turunçgil anac nda (Yerli turunç, Carrizo 
sitranj , Volkameriana, Kaba limon )  be  tekerrürlü her tekerrürde bir a aç olacak ekilde  tesadüf bloklar nda faktöriyel 
deneme deseninde kurulacakt r. Deneme parselinde 6x5 m aral klar ve mesafeler kullan lacakt r. 

Projede çe it x anaç uyumunu belirlemek amac yla morfolojik ölçümler, verim ve meyve kalitesini belirlemek amac yla 
pomolojik analizler yap lacakt r. Çal man n ilk diliminde proje parselinin tesis edilmesinden sonra morfolojik ölçümler 
yap lmaya ba lanacakt r. Projenin ikinci diliminde ise meyve al nmaya ba land ktan sonra  pomolojik analizler yap lacak  ve 
verim de erleri belirlenecektir. 

 

Projenin ilk diliminde; 

 

 

 Projede kullan lacak çe itlere ait çö ürlerin gövde çaplar  a rtmadan bir ay sonra ba layarak a lamaya 
kadar ayda bir defa olmak üzere toprak seviyesinden 5 cm yukar s  bir kumpas yard m yla ölçülecektir. 

 

 Farkl  anaçlar üzerine a lanan her bir çe it için a  tutma oran  hesaplanacakt r. Bu amaçla 4 
tekrarlamal  ve her tekerrürde 5 birey olacak ekilde uygulama yap lacakt r. 

 

Ortalama sürgün boyu (cm) : fidanlarda a  yerinden sürgün ucuna kadar olan mesafe;  a lar n tutmas ndan 1 ay sonra 
ba lanarak ayda bir olacak ekilde dikime kadar ölçülecektir. 

 

 

 :A açlar n a  yerinin 10 cm a a s ndan kumpasla ölçülecektir. 

 A açlar n a  yerinin 10 cm üzerinden kumpasla ölçülecektir. 

Toprak seviyesinden tac n üst noktas  aras ndaki mesafe ölçülecektir. 

4.  Tac n en geni  k sm  taç çap  olarak ölçülecektir. 

 Her a açta meyveler derildikten sonra ocak ay  içerisinde yükseklik, do u-bat , güney-kuzey 
yönündeki geni liklerin jalon ve metre yard m yla ölçülmesi ve a aç tac n n durumu dikkate al narak Westwood (1988)’e 
göre; 

A aç tac  yuvarlak ise, 4/3 r3 

A aç tac  oval ise, 4/3 ab2 (a  en uzun yar çap, b  en k sa yar çap) 

A aç tac  kutuplardan bas k küre eklinde ise,  4/3 a2b (a  en uzun yar çap, b  en k sa yar çap) formülleri ile hesaplanan 
a aç taç hacmidir. 

  Projenin ilk diliminde çiçeklenme görülmesiyle birlikte fenolojik gözlemler yap lacakt r. 

Projenin ikinci diliminde; 
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1.  A açlarda çiçeklerin  5-10 ‘un açt  dönem, 

 A açlarda çiçeklerin  70-75 ‘inin açt  dönem, 

 A açlarda Çiçeklerin taç yapraklar n n 90-95 ‘inin döküldü ü dönem olarak belirlenecektir. 

Meyve Kalite Özelliklerinin S  

 

 Tüm meyveler 0,01 grama duyarl  terazide tart lacak, toplam meyve a rl n n meyve say s na bölünmesi ile 
ortalama meyve a rl  elde edilecektir. 

2.Ortalama meyve eni (mm) 

 Meyvelerin ekvator k s mlar  dijital kumpasla ölçüldükten sonra ortalamalar n al nmas  yoluyla meyve çap 
de erleri belirlenecektir. 

3.Ortalama meyve boyu (mm) 

 Meyvelerin boyu, ayr  ayr  dijital kumpasla ölçüldükten sonra, ortalamalar n n al nmas  yoluyla elde edilecektir. 

4.Meyve indeksi 

               Belirlenmi  olan meyve eni de erinin meyve boyu de erine oranlanmas  yoluyla bulunacakt r.    

Meyve indeksi = (Meyve Eni/Meyve Boyu) x100 

 

               Meyveler ekvator bölgesinden kesilecek ve kabuk kal nl klar  dijital kumpasla ölçülecektir. 

  

              Kesilen meyvede say lan ortalama dilim say s d r. 

/ meyve) 

              Meyvelerden ç kar lan tohumlar say larak meyve say s na oranlanarak bulunacakt r. 

 

           Meyvelerin usare miktar  toplam meyve a rl ndan posa miktar  ç kar ld ktan sonra elde edilen de erin, 
toplam meyve a rl na oranlanmas  yoluyla hesaplanacakt r. 

Usare Miktar   (Toplam Meyve A rl  – Toplam Posa A rl ) / Toplam Meyve A rl  

 

              Al nan meyvelerin usareleri ç kar ld ktan sonra el refraktometresi ile Suda Çözünebilir Toplam Kuru Madde 
(SÇKM) de eri  olarak belirlenecektir. 

 

 SÇKM analizi için haz rlanan meyve suyundan 1 ml meyve suyu al narak 0,1 N NaOH ile titrasyonu sonucunda 
titre edilebilir asit miktar  belirlenecektir. 

 

 Belirlenen SÇKM miktar n n asit miktar na oranlanmas  yolu ile elde edilecektir. 
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Karakter              Puan 

a) Çok kötü 1 

b) Kötü               2 

c) Orta               3 

d) Güzel   4 

e) Çok Güzel 5 

  

nterdonato 

Karakter              Puan 

a) Bas k-silindir 1 

b) Silindir 2 

c) Uzun-silindir 3 

Kütdiken,  talyan Memeli,  K br s Limonu, Yediveren vb çe itler 

Karakter               Puan 

a) Bas k-oval 1 

b) Oval               2 

c) Uzun-oval 3 

 

Karakter              Puan 

a- Çok pürüzlü 1 

b- Pürüzlü 2 

c- Hafif pürüzlü 3 

d- Pürüzsüz 4 

15. Meyve Kabuk Rengi* 

Limon Çe itleri     

Karakter    Puan 

a) Ye il                1 

b) Ye il-sar   2 

c) Aç k ye il-sar    3 

d) Sar                 4 

16. Meyve Et Rengi* 

Limon Çe itleri 
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Karakter                           Puan 

a) Aç k saman sar s  1 

b) Saman sar s                  2 

c) Koyu saman sar s  3 

17. Meyve et tekstürü* 

Karakter       Puan 

a) Kaba          1 

b) Orta          2 

c) nce          3 

 

Karakter            Puan 

a) Gev ek 1 

b) Orta  2 

c) S k   3 

 

     

A açlar n a  yerinin 10 cm a a s ndan kumpasla ölçülecektir. 

 A açlar n a  yerinin 10 cm üzerinden kumpasla ölçülecektir. 

Toprak seviyesinden tac n üst noktas  aras ndaki mesafe ölçülecektir. 

 Tac n en geni  k sm  taç çap  olarak ölçülecektir. 

3): Her a açta meyveler derildikten sonra ocak ay  içerisinde yükseklik, do u-bat , güney-kuzey yönündeki 
geni liklerin jalon ve metre yard m yla ölçülmesi ve a aç tac n n durumu dikkate al narak Westwood (1988)’e göre; 

A aç tac  yuvarlak ise, 4/3 r3 

A aç tac  oval ise, 4/3 ab2 (a  en uzun yar çap, b  en k sa yar çap) 

A aç tac  kutuplardan bas k küre eklinde ise,  4/3 a2b (a  en uzun yar çap, b  en k sa yar çap) formülleri ile hesaplanan 
a aç taç hacmidir. 

   

Her bir a açtan elde edilen meyve miktar d r. 

-meyve / cm2): A aç gövdesinin (a  noktas n n 10 cm üzerinden) birim kesit 
alan na dü en meyve verim miktar d r. 

3):A aç birim taç hacim alan na dü en meyve verim miktar d r. 

2): A aç taç izdü üm alan na dü en verim miktar d r. 

Gövde kesit alan  ile taç izdü üm alan  a a daki formüle göre hesaplanacakt r. 
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 A = x r 2 

 

 A = Alan (cm2 veya m2) 

 r  Yar çap ( cm veya m) 
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Y
ap

la
ca

k 
Fa

al
iy

et
le

r 

Aylar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Tohumlar n 
ç kart lmas  

x                              

Tohum ekimi x                              

Çö ürlerin 
bak m  

 x x x x x x x x x x x x                  

Çö ürlerin 
a rt lmas  

    x                          

Çö ürlerde 
gövde çap  
ölçümü 

     x x x x x x x x                  

A lama              x                 

A  tutuma or. 
belir. 

                x              

Sürgün 
boylar n n 
ölçümü 

                    x   x   x    

Fidanlar n 
bak m  

              x x x x x x x x x x x x     

Araziye dikim 
yap lmas  

                          x x   
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Arazideki 
fidanlar n 
bak m  

                            x x 

 

 

 

 

Y
ap

la
ca

k 
Fa

al
iy

et
le

r 

Aylar 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Arazideki 
fidanlar n 
bak m  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Morfolojik 
ölçümler 

                          x x   

Fenolojik 
gözlemler 

                     x x        

Proje sonuç 
raporunun 
yaz lmas  

                           x x x 
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Gülay DEM R 
 

- Tohumlar n ç kart lmas  
- Tohum ekimi 
-Turunçgil çö ürlerinin bak m  
-Anaç çö ürlerin a rt lmas  
-Serada morfolojik ölçümler 
-A lama 
-Fidanlar n bak m  
-Fidanlar n araziye dikimi 
-Arazideki fidanlar n bak m i lemleri 
-Fenolojik gözlemler 
-Morfolojik ölçümler 
-Proje sonuç raporunun yaz lmas  

Ocak 2019 
Ocak 2019 

ubat 2019-Ocak 2020 
May s 2019 
Haziran2019 

ubat 2020 
Mart 2020- ubat 2021 
Mart 2021-Nisan 2021 
May s 2021-Haziran 2023 
Nisan 2023 
Eylül-Ekim 2023 
Ekim 2023- Aral k 2023 

Ertu rul TURGUTO LU 
 

- Tohum ekimi 
-Serada morfolojik ölçümler 
-A lama 
-Fidanlar n araziye dikimi 
-Arazideki fidanlar n bak m i lemleri 
-Morfolojik ölçümler 

Ocak 2019 
Haziran 2019 

ubat 2020 
Mart 2021-Nisan 2021 
May s 2021-Haziran 2023 
Eylül-Ekim 2023 
 

enay KURT 
 

- Tohumlar n ç kart lmas  
- Tohum ekimi 
-Turunçgil çö ürlerinin bak m  
-Anaç çö ürlerin a rt lmas  
-Fidanlar n bak m  
-Fenolojik gözlemler 

Ocak 2019 
Ocak 2019 

ubat 2019-Ocak 2020 
May s 2019 
Mart 2020- ubat 2021 
Nisan 2023 

Mehmet ÖZDEM R 

-A lama 
-Fidanlar n bak m  
-Fidanlar n araziye dikimi 
-Arazideki fidanlar n bak m i lemleri 

ubat 2020 
Mart 2020- ubat 2021 
Mart 2021-Nisan 2021 
May s 2021-Haziran 2023 

Zeynep ERYILMAZ 

-Turunçgil çö ürlerinin bak m  
-Arazideki fidanlar n bak m i lemleri 
-Fenolojik gözlemler 
-Morfolojik ölçümler 

ubat 2019-Ocak 2020 
May s 2021-Haziran 2023 
Nisan 2023 
Eylül-Ekim 2023 

 

LAMA PLANI (PSUP)   

 Baz  Anaçlar n Meyer, Limoneria 8A ve  BATEM P nar  Limon Çe itlerinde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine 
Etkileri 

 Çal ma sonucunda; yayg n olarak kullan lan turunç anac  d nda limonlarla iyi uyum sa layabilecek 
baz  anaçlar n Antalya ko ullar nda performanslar n n saptanmas  ve limon üreticilerine do ru tavsiyelerin olu turulmas  
amaçlanm t r. 
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 Proje  

 

 
 

1 
Meyer, Limoneira 8A ve Enstitümüz taraf ndan 
geli tirilmi  olan BATEM P nar  limon 
çe itlerinde Yerli turunç anac  yan nda Carrizo 
sitranj , Volkameriana ve kaba limon anaçlar n n 
Antalya ko ullar nda performanslar n n 
saptanmas  ve limon üreticilerine do ru 
tavsiyelerin olu turulmas   

- Bilimsel yay n ve makale eklinde yay nlanmas  
 
 

2 -Çiftçi toplant lar  veya bro ür haz rlanarak üreticilere 
tavsiyelerde bulunulmas  

 

 

 

  

 

    

06.1- Mamul Mal Al mlar  2.000 2.000 1.000 2.000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3.000 3.000 3.000 3.000 

06.3- Gayri Maddi Hak Al mlar      

06.4- Gayrimenkul Al mlar  ve Kamula t r lmas      

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri      

06.6- Menkul Mallar n Büyük Onar m Giderleri      

06.7- Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri     

06.8- Stok Al mlar       

06.9- Di er Sermaye Giderleri  1.000 1.000 1.000 1.500 

Toplam 6.000 6.000 5.000 6.500 

Genel Toplam 23.500 
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I II III IV 
Giderlerin Ekonomik 

 Bütçe     

06 1 3 05 Zirai Gereç Al m  7.000 2.000 2.000 1.000 2.000 

06 2 7 01 
Kimyevi Madde le Kauçuk 
ve Plastik Ürün Al mlar  8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

06 2 1 90 Di er Giderler 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

06 9 2 01 
Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklar  4.500 1.000 1.000 1.000 1.500 

Toplam 23.500 6.000 6.000 5.000 6.500 

GENEL TOPLAM 23.500 

 

KAYNAKÇA  

AKKAYA, (1990). Dünyada ve Türkiye’de Turunçgil Üretim, Tüketim ve Ticareti. Turunçgiller ve Subtropik Meyveler 
Semineri, 19-23 Kas m, Antalya, 1-12. 

ASIM, M., ASHRAF, T., HAQUE, E., JABBA, S., ( 2015). Effect of rootstock on proximate analysis of kinnow mandarin 
peel,  

BARRY, G.H., ELBÉ COETSEE, H., (2012). Factors Affect ng R nd O l Content Of Lemon C trus L mon (L.) Burm. F. , 
ISHS Acta Horticulturae 928: DOI: 10.17660/Acta Hortic.2012.928.51 

BREEDT, H.J., KOEKEMOER, P. J. J., SNYMAN, C., SNYMAN, T., (1992).  Preliminary Results of Lemon Rootstocks 
Trials in the Northern Transwal. CSFRI Information Bulletin, 236.22.  

CAMPBEL, W.S., GOLDWEBBER, S., (1980). Rootstocks for Citrus in the Limestone Soils of Southern Florida. Proc. Fla. 
State Hort. Soc., 92:290-291.  

DAVIES FS, ALBRIGO LG., (1994). Citrus. CAB International. Wallingford. 83-104. ISBN 0851988679. 9780851988672. 

DEM R, G.,KURT, S. AND TURGUTOGLU, E., (2013). Developed new lemon varieties at BATEM; BATEM Sar s  and 
BATEM P nar . International Plant Breeding Congress, Antalya/Turkey. p:422 

DORNELLES, C.M., ( 1977). Citrus Rootstocks in Rio Grande do Sul. Brazil. Proc. Int. Soc. Citriculture. 2: 636-638. 

DUBEY, AK., SHARMA, R.M., (2016). Effect of rootstocks on tree growth, yield, quality and leaf mineral composition of 
lemon (Citrus limon (L.) Burm.), Scientia Horticulturae, 200:131-136 

ECONOMIDES CV, GREGORIOU C., (1993). Growth, Yield and Fruit Quality of Nucellar Frost ‘Marsh’ Grapefruit on 
Fifteen Rootstocks in Cyprus. Journal of the American Society for Horticultural Science 118(3) : 326-329. 

FABER, B., YES LOGLU, T., ESKALEN, A., (2013). Citrus Production in Turkey. Citrograph September/October 2010, 
s.34-36 

FALLAHI,  E., (1992).  Tree  Canopy  Volume  and Leaf   Mineral   Nutrient   Concentrations   of  Redblush Grapefruit on 
12 Rootstocks. Fruit  Varieties J., 46: 44–48.   

FAO, (2017). Food and Agriculture Organization, 2017 Y l  Üretim Verileri. Eri im Tarihi: 12.05.2016. (www.fao.org). 

FIGUEIREDO, J.O., NEGRI, J.D., JUNIOR,  D.M., PIO, R.M., LARANJEIRA F. F., GARCIA, V. X. P., (2005). Behav our 
Of Fourteen Rootstocks For Eureka Lemon Citrus Limon (L) Burm. F.  Cv. Km 47, n Araraquara, Sp, Braz l, Rev. Bras. 
Frutic. vol.27 no.1 pp. 73-76 Jaboticabal, ISSN 0100-2945  



 

Sayfa 222 / 589 
 

FOGUET, J. L.,OSTE, C. A., ALVEREZ, S., GONZALES, J. L., DELF N , A., (1977). Development Productivity and Fruit 
Quality of Eureke Lemon Tress on 9 Rootstocks. Rev.Indust. Agric. De Tucuman,54 (1):17-27  

FRANÇA, N.O., AMORIM, M.S.,GIRARDI, E.A.,.PASSOS, O.S., W. S.S. FILHO., (2016). Performance Of ‘Tuxpan 
Valenc a’ Sweet Orange Grafted Onto 14 Rootstocks In Northern Bah a, Braz l, Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal - SP, v. 38, n. 
4 : e-684 

GEORGIOU, A., (2009). Evaluation of rootstocks for the Cyprus local lemon variety ‘Lapithkiotiki’, Scientia Horticulturae, 
123(2): 184-187 

HAURY, A.,S ZARET, A.,SOULEZ, P., (1982). Results of Citrus Rootstocks Trials in Niger. Fruits. 37(9): 509-522  

HODGSON, R.W., (1967). Horticultural Varieties of Citrus. In: Reuther W., Webber H.J., Batchelor, L.D. (eds). The Citrus 
Industry. University of California Press, Berkeley, 431-591 

IPPOLITO,  A., DE C CCO, V., LIMA G., (1990). Behaviour of some grafted lemon rootstocks towards mal secco infections 
in controlled environment., XXIII. International Horticultural Congress Italy,  p. 512 

KAFA, G., (2004). Türkiye’de Selekte Edilen Baz  Limon ve Yafa Portakal Tiplerinin Verim ve Meyve Özelliklerinin 
Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dal , Yüksek Lisans Tezi, Adana.       

KAFA, G.,UZUN, A.,TURGUTO LU, E., CANAN, ., ÖZTOP, A.,CANIHO , E., 2010. Turunçgil Yeti tiricili i. 
(Editörler: G, Kafa ve E, Can ho ).Tar m ve Köyi leri Bakanl , Yay n Dairesi Ba kanl , Yay n No:54, Ankara,208s. 

KAPLANKIRAN, M., TUZCU, Ö., ÖZSAN, M., (1985). Baz  Turunçgil Anaçlar nda Anaç x Kalem Etkile mesinin 
Karbonhidrat Düzeylerine Etkisi, Do a Bilim Dergisi,  9(3):261-268. 

KHALIFA, S. M.; HAMDY, A. E., (2015). Effect of some citrus rootstocks on yield and fruit quality of two mandarin 
varieties. Sixth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", Jahorina, Bosnia and Herzegovina,  15-18,  
Book of Proceedings 2015 pp.182-190 ref.29 

LIM, M, TE-CHATO, S., (2006). The influence of some citrus rootstock species on yield, fruit quality and compatible 
characteristics of Necked orange (Citrus reticulata Blanco cv. Necked Orange) and shogun (Citrus reticulata Blanco cv. 
Shogun),  Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)., 28(3):515-530 

L U,  X.,  LI,  J.,  HUANG, M.,  CHEN,  J., ( 2015). Mechanisms for the Influence of Citrus Rootstocks on Fruit Size, J. 
Agric. Food Chem.,  63 (10), pp 2618–2627 

MALDONADO-TORRES, R., ALVAREZ-S NCHEZ M. E., ETCHEVERS-B., J. D., (2013). Adaptat on Strateg es Of 
Mex can Lemon Rootstock In Response To Iron Def c ency, Publicado en Terra Latinoamericana 31: 23-34. 

MUHTASEB, J., GHNA M, H., (2006). Effect of four rootstocks on fruit quality of sweet Orange cvShamouti under Jordan 
Valley conditions, DOI: 10.9755/ejfa.v12i1.5222 

OZKAYA, O., DUNDAR, O., TUZCU O., (2005). Effects of 'Tuzcu' sour orange clone rootstocks selected from east 
Mediterranean region on storage of 'Kutdiken' Lemons, Acta horticulturae 682:1137-1144 

ÖZCAN, M.Ö., ULUBELDE, M., (1984). Turunçgil Anaçlar . Ege Bölge Zirai Ara t rma Enstitüsü Yay nlar  No:50 
Menemen- zmir,37 s 

PEREZ-PEREZ,  J.G., PORRAS I., GARCIA-LIDON A., GARCIA-SANCHEZB F., (2005). Fino lemon clones compared 
with the lemon varieties Eureka and Lisbon on two rootstocks in Murcia (Spain), Scientia Horticulturae, 106(4):530-538 

ROBLES, J.M., BOTÍA, P., PÉREZ-PÉREZ., J.G., (2017). Sour orange rootstock increases water productivity in deficit 
irrigated‘Verna’ lemon trees compared with Citrus macrophylla, Agricultural Water Management 186 (2017) 98–107 

RUSSO, F., (1973). Rootstocks Experiments for Lemon and Oranges. Proc. Int.Soc.Citriculture 20:153-158. 

SAROOSH , R., (1986). Mid-Season Orange Rootstocks Trial. New South Wales Dept. Agr. Australia. p: 3-6.  

SIMON, A., SANTOS, M.A., (1986).  Effects of Six Rootstocks on Physcal and Chemical Characteristics of Frost Eureka 
Lemon. Cienc.. Tec. Agric. Citricos Otros Frutales, 9(4):109-120 



 

Sayfa 223 / 589 
 

TAZIMA, Z., VIE RA JANEIRO NEVES,  C.S.,YADA, I.F.U., LEITE, R.P., (2014). Performance of ‘Okitsu’ satsuma 
mandarin trees on different rootstocks in Northwestern Parana State, c enc as agrar as, 35(5):2297 

TUNCAY, M., DEM REL, H., APAYDIN, H.Y., (2005). Turunçgillerde A gözü Seleksiyon- Sertifikasyonu Ve Çe it 
Geli tirme Projesi II. Turunçgil Çe itlerinin Seleksiyonu. Proje Sonuç Raporu (Yay nlanmam ). 

TUZCU Ö., KAPLANKIRAN M., EKER M., (1995). Baz  Turunçgil Anaçlar n n Çukurova Ko ullar nda Portakal, 
Alt ntop, Limon ve Mandarin Çe itlerinde Portakal Alt ntop Limon ve Mandarin çe itlerinde Geli me Verim ve Meyve 
Kalitesine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Ara t rma Fonu Proje No: TOAG-1106, 286s, Adana 

TUZCU, Ö., (1990). Türkiye’de Yeti tirilen Ba l ca Turunçgil Çeitleri. Akdeniz hracatç  Birlikleri Yay nlar . Nurol 
Matbaas , Ankara, 71 s. 

TUZCU, Ö., (1998). Baz  Turunçgil Anaçlar n n Çukurova Ko ulllar nda Önemli Portakal, Alt ntop Limon ve Mandarin 
Çe itlerinde Meyve Verimi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 22:117-126 

TUZCU, Ö., (2001). Turunçgil Yeti tiricili i Lisans Ders notlar , Ç. Ü. Ziraat Fakültesi. Adana (Yay nlanmam ). 

TUZCU, Ö., KAPLANKIRAN, M., EKER, M., (1993). Baz  Turunçgil Anaçlar n n Çe itli Özellikleri Üzerine 
Ara t rmalar.II.Önemli Ticari Çe itlerin Büyüme, Verim ve Meyve Kalitelerine Anaçlar n Etkisi.(Geli me raporu) s.2-9 

TUZCU, Ö., KAPLANKIRAN, M., YES LOGLU, T., ALEV, A., DOGAN, S., (1992). Effectsof Some Citrus Rootstocks on 
the Yield and Quality of the“Kütdiken” Lemon Variety in Adana Conditions. Abstr. Book VII th Int. Congress Int. Soc. 
Citriculture p: 22, Acierale, Italy.  

TÜ K, (2017).Türkiye statistik Kurumu Statistical database. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. Eri im tarihi: 
12 May s 2017. 

UYSAL, O., POLATÖZ, S., (2017). Dünyada ve Türkiye’de Turunçgil Üretimi ve D  Ticareti, Türktop say .22 4-9 

UZUN, A., SEDAY, Ü., KAFA, G., (2013). Baz  Turunçgil Anaçlar n n Valencia Late  Portakal nda Meyve Kalite 
Özellikleri Üzerine Etkileri. Meyve bilimi, Cilt 1, Say  1 

UZUN, A., YE LO LU, T., AKA-KACAR, Y.,TUZCU, Ö., GÜL EN, O., SEDAY,Ü., CANAN, ., (2009). Kaba Limon 
(Citrus jambhiri Lush.) Genotiplerinde Genetik Çe itlili in SRAP Mark rlar  le Belirlenmesi  8 (1): 8-14 

WESTWOOD, M. N., (1988 ). Temperate Zone Pomology. Freeman and Company. San Francisco, U.S.A. 404s. 

WR GHT, G. C., PE A, M. A., (2002). Lemon Rootstock Trials in Arizona - 2006-071 

ZIADI, S., CHEBIL, S., LIGORIO, A., IPPOLITO, A., MLIKI, A., (2012). Behavior of Italian Lemon Rootstocks towards 
Mal Secco Leaf Infection with Tunisian Fungus Phoma tracheiphila in Controlled Environment, J Plant Pathol Microb 2012, 
3:150 http://dx.doi.org/10.4172/2157-7471.1000150 

 

  Tarih  

Proje Lideri Gülay DEM R   

Teklif Eden Kurulu  Müdürü Dr.Abdullah ÜNLÜ   

birli i Yap lan Kurulu  Yetkilisi     

birli i Yap lan Kurulu  Yetkilisi         

 

 



 

Sayfa 224 / 589 
 

 
 

PROJE ADI  
Etkileri 

 Bölgesel  

 Bahçe Bitkileri 

 Subtropik Meyveler 

 Orta 

 
 

ADI  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 
Demircikara Mahallesi Pa a Kavaklar  Cad. No : 11 Pk:35 MURATPA A / 
ANTALYA 

 
 

ADI SOYADI Cemile Ebru ONURSAL 

KURUMU  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü (BATEM) 

TELEFONU 0 532 632 36 92 

E-POSTA  ebru.onursal@gmail.com / cemileebru.onursal@tarim.gov.tr 

 
 

ADI SOYADI KURUMU E-POSTA  

Dr. I lay YILDIRIM BATEM isilay.yildirim@tarim.gov.tr 

Kimya Müh. Tuba SEÇMEN BATEM tuba.secmen@tarim.gov.tr 

Zir.Yük.Müh. Mahmut Alper 
ARSLAN 

BATEM mahmutalper.arslan@tarim.gov.tr 

Prof.Dr. Mehmet Ali KOYUNCU Süleyman Demirel Üniversitesi  koyuncu.ma@gmail.com 

Ara .Gör. Derya ERBA  Süleyman Demirel Üniversitesi  deryabyndr@gmail.com 

 
(TL) 

 
 

 
 

50.000 01/01/2019 31/12/2021 

 
 
 
 
 



 

Sayfa 225 / 589 
 

 

 
 

  

Prof.Dr. Mehmet Ali KOYUNCU  

Ara .Gör. Derya ERBA  

Üniversite, Di er Kamu Teknik destek –Etilen üretimi ve solunum h z  
ölçümlerinin yap lmas  

 
 

: Hasat Sonras  Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalar n n ‘Fuerte’ ve ‘Hass’ Avokado Çe itlerinde Derim 
Sonras  Fizyolojisi Üzerine Etkileri 

: Bu projede, avokado meyvelerinde depolama ve raf ömrü s ras nda kalitenin daha uzun süre korunmas  amac yla 
hasat sonras  putresin ve salisilik asit uygulamalar n n Fuerte ve Hass avokado çe itlerinde derim sonras  fizyolojisi üzerine 
etkileri ara t r lacakt r. Hass çe idi meyveleri ubat ay  ortas ndan ba layarak 45 gün aral klarla, Fuerte çe idi meyveleri ise 
Kas m ay  sonundan ba layarak yine 45 gün aral klarla üç dönemde hasat edilecektir. Hasatlardan sonra meyvelere 0.5, 1, 2 ve 
4 mM dozlar nda putresin ve 0.5, 1, 2 ve 4 mM dozlar nda salisilik asit uygulamalar  yüzey yap t r c  kullanarak (Tween-20) 
10 dakika süreyle dald rma eklinde uygulanacakt r. Sulu kontrol uygulamas  için örnekler saf suya dald r lacakt r. Kontrol 
uygulamas  meyvelerine ise hiçbir uygulama yap lmayacakt r. Uygulamalardan sonra meyveler 6oC s cakl k ve  90±5 nisbi 
nem ko ullar nda 60 gün süreyle depolanacakt r. Depolama ba lang c nda ve 15 gün aral klarla ç kar lan meyve örneklerinde 
fiziksel ve kimyasal analizler yap lacakt r. Raf ömrü çal malar  için her analiz döneminde so uk muhafazadan ç kart lan 
meyveler 20°C’de olgunla t rma için bekletilecek, 7 ve 14. günlerde duyusal, fiziksel ve biyokimyasal kalite analizleri 
yap lacakt r. Bu ölçümlerin yan nda depolama süresince patojenik ve fizyolojik kaynakl  kay plarda incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Avokado, depolama, putresin, salisilik asit 

 

Abstract: In this project, it was aimed to determine the effects of postharvest putrescine and salicylic acid treatments on 
quality losses of Fuerte and Hass avocado cultivars during cold storage and shelf life. Hass variety fruits will be harvested 
starting from the middle of February to 45 days intervals in three periods and Fuerte variety fruits will be harvested from the 
end of November and again in three periods with 45 day intervals. After harvest fruits will be exposed to 0.5, 1, 2 ve 4 mM 
doses of putrescine and 0.5, 1, 2 ve 4 mM doses of salicylic acid with Tween-20 solution for 10 minutes. For water control 
application samples will be also dipped into distilled water + 0.01% Tween-20 for 10 minutes. No application will be made to 
control fruits. After treatments, avocados will be stored at 6 ºC and 90±5  relative humidity for 60 days. Some physical and 
chemical analysis will be performed at initially and 15 day intervals during cold storage. After cold storage in each period, 
fruits will be kept at 20 ºC and some physical, biochemical and sensory analysis will be performed at the 7 and 14 days of 
shelf life. On the other hand pathogenic and physiologic losses will be determined. 

Keywords: Avocado, storage, putrescine, salicylic acid 

 
 

 
Dünya pazar ndaki varl  son yirmi y lda istikrarl  bir ekilde büyüyen avokado, ya , kozmetik, sabun ve ampuan 
endüstrisinde kullan lmas n n yan  s ra taze meyve olarak geni  bir pazara sahiptir (Dorantes vd., 2004). Fonksiyonel ürünler 
aras nda yer alan avokado; oleik, palmitik, linoleik, palmitoleik asitler, az miktarda stearik asit, vitamin ve yüksek lif içeri i 
gibi besleyici özellikleri (Bill vd., 2014) ile antikanser aktivitesi (Meyer ve Terry, 2010) nedeniyle insan beslenmesinde 
önemli bir rol oynamaktad r. Üreticiye yüksek getirisi ve sa l k üzerine olumlu etkilerinden dolay  popülaritesi h zla artan 
ürünler aras nda yer alan avokadonun endüstriyel amaçl  kullan m  da talebi artt rmakta ve yüksek fiyattan pazarlanmas n  
sa lamaktad r (Do an vd., 2017).  
Hasat edilen taze sebze ve meyvelerin yakla k dörtte birinden fazlas  bozulmalar nedeniyle kayba u ramaktad r. Bu durum 
özellikle tropik ve subtropik meyvelerde daha hassas olmalar  nedeniyle daha yüksek oranlarda görülmektedir (Maftoonazad 
ve Ramaswamy, 2005). Avokadonun pazarlanmas nda en önemli sorunlardan biri hasat sonras  dönemde muhafaza ve 
özellikle raf ömrünün oldukça k sa olmas d r. Avokado meyvelerinde hasattan sonra çe ide ve depolama s cakl na ba l  
olarak 7-13 gün aras nda olgunla ma ba lamakta ve olgunla may  takiben çok k sa sürede (1-3 gün) meyve etinde 
yumu ama, kararma ve tat aromada bozulmalar meydana gelmektedir (Perez vd., 2004). Avokado meyvelerinin kalitesi, 
ambalajlama ve pazarlama süreçleri boyunca çe itli nedenlerle (a rl k kayb , meyve eti yumu amas , meyve kabuk ve et 
rengindeki kararmalar)  önemli ölçüde azal r ve olu an kalite kay plar  bu ürünün pazara istenilen kalitede ula mas n  
engelleyerek muhafaza süresinde k salmaya ve pazar de erinin dü mesine (Dorantes vd., 2004; Do an vd., 2017) yol açar. 
Hasattan sonra metabolizma h z  yüksek olan avokadonun olgunla mas n n geciktirilmesi ve böylece muhafaza süresince 
kalitenin daha iyi korunmas  ürünün pazarlanmas  bak m ndan büyük önem arz etmektedir. Avokadonun AB ülkeleri gibi 
büyük pazarlara sat labilmesi için belirli kalite özelliklerine ula ld nda hasat edilmesi ve uygun ko ullarda depolanarak 
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kalitenin uzun süre muhafaza edilmesi gerekmektedir.  
Avokadonun depolama ömrünü uzatmak amac yla dünyada ticari olarak modifiye atmosfer paketleme, 1-MCP ve baz  
kaplama uygulamalar  kulln lmaktad r. Modifiye atmosfer paketlemenin ve 1-MCP uygulamas n n çok yüksek maliyetli 
olmas , 1-MCP uygulamas  için gaz s zd rmaz odalara ihtiyaç duyulmas , paketleme evlerinde bu uygulaman n yap lmas nda 
teknik deste e ihtiyaç duyuldu undan uygulaman n depo i letmecileri taraf ndan de il 1-MCP ürününü satan firmalarca özel 
ekipmanlarla yap labilmesi pratikte uygulamada ortaya ç kan en önemli sorunlard r. Kaplama uygulamalar n n ise ürünün 
ithalatç s  olan ülkeler taraf ndan kabul görmemesi bu uygulamalar n kullan m n  s n rland ran en önemli faktördür. 
Dolay s yla avokadonun muhafaza ve raf ömrünün uzat lmas  için kolay uygulanabilir, dü ük maliyetli, güvenilir çevre dostu 
uygulamalara ihtiyaç vard r. 
Son y llarda, bahçe ürünlerinde baz  metabolik süreçlerin düzenlenmesinde geni  rol oynayan dü ük molekül a rl kl  alifatik 
amin grubu bile ikler olan poliaminler ve hormonal etkilerinin oldu u kan tlanan bir hidroksil grubu ya da onun fonksiyonel 
türevini ta yan, aromatik bir halkaya sahip bitki fenoliklerinin bir grubu olan salisilik asit (SA), ürünlerin hasat sonras nda 
dayan m n n düzenlenmesinde birçok üründe ara t rmac lar taraf ndan yayg n olarak kullan lmaktad r. 
Birçok meyve türünde, hasattan sonra de i ik konsantrasyonlarda poliamin içeren solüsyonlara band rma uygulamalar n  
içeren çal malar yap lm  ve hasat sonras  poliamin uygulamalar n n so uk muhafaza ve raf ömrü süresince; meyve eti 
sertli i, a rl k kayb , etilen üretim miktar , suda çözünebilir kuru madde miktar , titre edilebilir asit miktar  gibi kalite 
özelliklerinin korunmas nda oldukça etkili oldu u, olgunla may  geciktirdi i ve çürümeleri yava latt  belirlenmi tir 
(Basiouny, 1996; Purwoko vd. 1998; Valero vd.  1998; Mart ´nez-Romero vd. 1999; Mart ´nez-Romero vd. 2002; Pe´rez-
Vicente vd. 2002; Serrano vd. 2003; Malik vd. 2003; Zheng ve Zhang 2004; Bregoli vd. 2005; Liu vd. 2006; Mirdeghan vd. 
2007; Khosroshahi vd. 2007; Khan vd. 2007; Khosroshahi vd., 2008; Barman vd. 2011; Jhalegar vd. 2012; Bal, 2012).  
Farkl  meyve türlerine hasattan sonra uygulanan SA, meyve yumu amas n  geciktirmi  (Zhang vd., 2003), ü üme zarar na 
dayan kl l  artt rm  (Wang vd., 2006), fenolik bile iklerin birikimini te vik etmi  (Chen vd., 2006) ve kararmalar  
önleyerek renk de i imlerini geciktirmi tir (Peng ve Jian, 2006). Yap lan çal malarda hasattan sonra SA uygulamalar n n 
kay s  (Ali vd., 2013), eftali (Cao vd., 2010; Razavi vd., 2014; Yang vd., 2011; Wang vd., 2006; Awad, 2013; Tareen vd., 
2012), kiraz (Valero vd., 2011), nar (Sayyari vd., 2009; Awad vd., 2013; Sayyari vd., 2011), trabzon hurmas  (Khademi vd., 
2012), kivi (Zhang vd., 2003), ananas (Lu vd., 2011), çilek (Babalar vd., 2007), üzüm (Ranjbaran vd., 2011a; Ranjbaran vd., 
2011b; Sarikhani vd., 2009; Considine vd., 2007) gibi birçok farkl  meyve türünde muhafaza süresince kalitenin 
korunmas nda, çürümelerin ve ü üme zarar n n azalt lmas nda etkili oldu u belirlenmi tir. 
Bu çal mayla son y llarda iç ve d  pazarlarda önemi giderek artan avokado meyvelerinde hasat sonras  yap lacak do al 
güvenilir olan uygulamalarla depolama ve raf ömrü s ras nda kalitenin daha uzun süre korunmas  amaçlanm t r. 

 
Önerilen proje ile elde edilmek istenilen ç kt lar ve kullan m amaçlar ; 
Farkl  dönemlerde hasad n avokadonun hasat sonras  fizyolojisine etkilerini ortaya koymak 
Avokado depolamas nda çevre dostu yöntemlerin geli tirilmesi, 
Avokado meyvelerinde hasattan sonra kalitenin daha uzun süre korunmas na ve dolay s yla tüketimin ve ihracat n 
artt r lmas na katk  sa lanmas , 
Projede kullan lacak kimyasallar n kolay uygulanabilir olmalar  nedeniyle etkili olmalar  durumunda ticarile tirilmesi ve 
geli tirilmesine katk da bulunulmas , 
Hasattan sonra s n rl  olan pazarlama süresini uzatarak gelir kay plar n n azalt lmas na katk  sa lanmas d r. 

 
Dünya avokado pazar  incelendi inde en önemli üretici ülkelerin Meksika, Dominic Cumhuriyeti, Kolombiya, Peru ve 
Endonezya oldu u görülmektedir. hracat yapan ülkelerin ba nda ise Meksika ( 22.09), ili ( 17.78), srail ( 12.65), 
spanya ( 12.23) ve Güney Afrika ( 9.07) gelmektedir. Önemli ölçüde avokado ithalat  yapan ülkeler ise Fransa, Kanada, 

Japonya, Birle ik Krall k, Hollanda Almanya ve Belçika’d r (Dorantes vd., 2004). Dünya avokado üretimi 2014 y l  itibar yla 
5.028.756 tondur (FAOSTAT, 2017.)  
Türkiye avokado üretimi ise son on y lda art  göstererek 2016 y l nda 1.950 tona ula m , son 5 y lda avokado meyveler 
içinde üretim alan  yüzde 223.6 ile en fazla artan meyve olmu tur (TU K, 2017) Yeti tiricili i ekolojik ko ullarla s n rl  olan 
avokado üretiminin  81’i Antalya’da yap lmaktad r. Avokado çe itlerinin ülkemize adaptasyonu konusunda 1989-2004 
y llar  aras nda BATEM’de toplam 42 çe it ile yap lan adaptasyon denemesinde Bacon, Fuerte, Hass, Zutano ve Ettinger 
çe itlerinin Akdeniz bölgesi artlar nda yeti tiricili inin yap labilece i tavsiye edilmi tir (Bayram vd., 2006). Türkiye’nin 
avokado ithal eden ülkelerin ba nda gelen bat  Avrupa ülkelerine yak nl  ihracat için önemli bir avantajd r. Bu ürünün 
ülkemiz için önemli bir avantaj  da dünyada avokado yeti tiricili inin yap ld  bölgelerde birçok hastal k ve zararl  
görülmesine ra men bizde nispeten daha az hastal k ve zararl  görülmesidir (BAKA, 2010). 
So utma uygulamas , depolama ömrünü artt rmak için yayg n olarak kullan lan bir yöntemdir. Bununla birlikte, avokado 
meyvelerinde uzun süre depolama s ras nda s cakl n dü ürülmesi, meyvenin ü üme zarar na duyarl l  ve anormal 
olgunla ma ile s n rlanmaktad r (Apelbaum vd., 1977; Hershkovitz vd., 2005). Dü ük s cakl kta depolama olgunla ma h z n  
azaltmakla beraber meyvelerde kabukta kararmalar ve mezokarpta kahverengile me semptomlar n n görüldü ü ü üme 
zarar na neden olmaktad r (Woolf vd., 1995). Meyvelerin dü ük s cakl a verdi i tepki ve ü üme zarar n n derecesi hasat 
öncesi ko ullara ve çe ide göre de i iklik göstermektedir (Zauberman vd., 1977). So ukta depolama s ras nda meyvelerde 
olu an ü üme zarar n n engellenmesi ürünün pazarlanmas  bak m ndan önem arz etmektedir.   
H zl  olgunla man n yan  s ra avokado depolamas nda meydana gelen çürüme ve bozukluklar tedarik zinciri boyunca ortaya 
ç kan hasat sonras  kay plar n ya anmas nda önemli bir di er etkendir (Bill vd., 2014). Özellikle fungal çürümeler nedeniyle 
hasattan sonra 80’e varabilen kay plar meydana gelebildi i bildirilmi tir (Bosse et al., 2013). Önemli üretici olan ülkelerde 
fungal patojenlerle (özellikle antraknoz) mücadele amac yla paketleme evlerinde ticari bir uygulama olan prochloraz 
kullan lmaktad r. Bununla birlikte, g da güvenli i ve organik olarak üretilen meyve talebi ile ilgili tüketici kayg s n n artmas  
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nedeniyle hasat sonras  çürüme geli imini kontrol alt na almak için daha güvenli yöntemlere ihtiyaç duyulmaktad r. Önemli 
ithalatç  ülkeler meyve kabu unda maksimum kal nt  limitleri ile ilgili s k  düzenlemeler uygulamaktad r (MRL 2 mg kg-

1)(Mavuso and Van Niekerk, 2013). Özellikle Hollanda ve Fransa gibi en önemli al c  ülkeler MRL bak m ndan daha kat  
limitler (0.5 mg kg-1) uygulamaktad rlar (Scheepers et al., 2007). Bunlara ek olarak meyve endüstrisinde çevresel kirlili i 
azaltmak için artan küresel bask  hasat sonras  a amadaki prochloraz ilavesinin yerini alacak yeni do al ürünlerin aranmas  
ihtiyac n  ortaya ç karm t r. Tüketicilerin bilinçlenmesiyle birlikte çevre ve insan sa l na verilen önemin artmas , son 
y llarda kay plar n önlenmesinde meyve endüstrisi için do al çevre dostu alternatif ürünler ve proseslerin kullan lmas n n 
gereklili ini artt rm t r.   
Avokado (Persea americana Mill.) olgunla man n ba lang c nda etilen üretiminde bir art  ile karakterize edilen bir 
klimakterik meyvedir. Klimakterik dönemle etilen üretimindeki art  olgunla man n h zlanmas yla ili kilidir (Jeong vd., 
2002). Olgunla mas n n yava lat labilmesi için etilen biyosentezinin önlenmesi veya etkisinin azalt lmas  gerekmektedir. Bu 
nedenle etilen üretimini engelleyen uygulamalar hasat sonras nda meyve kalitesinin korunmas  ve muhafaza ve raf ömrü 
süresinin uzat lmas nda önem kazanmaktad r. 
Son y llarda dünya genelinde baz  meyve türlerinde hasattan sonra raf ömrünün uzat lmas nda ve muhafaza süresince 
kalitenin daha uzun süre korunmas  amac yla poliaminler ara t rmac lar taraf ndan yayg n olarak kullan lmaktad r (Jhalegar 
vd. 2012). Poliaminler bahçe ürünlerinde baz  metabolik süreçlerin düzenlenmesinde geni  rol oynayan ve ürünlerin hasat 
sonras nda dayan m n n düzenlenmesinde etkili dü ük molekül a rl kl  alifatik amin grubu bile iklerdir (Galston ve 
Sawhney, 1990). Putresin, spermidin ve spermin poliaminlerin bitkilerde en fazla bulunan formlar d r ve meyvelerde 
olgunla ma ve yumu amay  etkilemektedirler (Khan vd. 2007). 
Poliaminler, meyve olgunla mas  ve ya lanmas  s ras nda etilenin biyosentezi için gerekli olan s-adenosil metionini (SAM) 
ortak kullanmalar ndan dolay  etilenle antogonistik etki göstermektedirler (Bouchereau vd. 1999). Ayr ca poliaminlerin 1-
aminosiklopropan-1-karboksilat (ACC) sentaz biyosentezini engelleyerek olgunla ma hormonu olan etilenin olu umunu ve 
ya lanmay  geciktirdi i birçok bitki türünde belirlenmi tir (Davies vd. 1991). Poliaminlerin d ardan uygulanmas n n etilen 
üretimini engelledi i de yap lan çal malarla belirlenmi tir (Perez-Vicente vd. 2001; Bregoli vd. 2002; Serrano vd. 2003; 
Khan vd. 2007). 
Meyvelerin olgunla ma süreci enzimatik de i imlerle ili kilidir (Huber, 1983). Poliaminler, meyve olgunla mas  s ras nda 
pektin parçalanmas ndan öncelikli olarak sorumlu olan ve meyve yumu amas nda kilit rol oynayan poligalakturonaz (PG) 
enzimi ile (Mitcham vd. 1991), pektin esteraz (PE), endo-1,4- -D-glukanaz (EGase) ve lipoksigenaz (LOX) gibi membran 
stabilitesini bozan enzimlerin aktivitelerini engelleyerek meyve eti yumu amas n  geciktirmektedirler (Malik vd. 2005; Khan 
vd. 2007; Jhlegar vd. 2012). Bu nedenle taze ürünlerde olgunla man n ve yumu aman n geciktirilmesinde poliaminler etkili 
bir yöntem olarak kullan labilmektedir (Jhalegar vd. 2012).  
Son zamanlarda bitkilerden elde edilen ve hormonal etkilerinin oldu u kan tlanan maddelerden biri de salisilik asittir. SA, 
stomalar n aç l p kapanmas , tohum çimlenmesi, iyon al m  gibi bitki büyüme ve geli mesinde etkili birçok olayda rol alan 
genellikle bir hidroksil grubu ya da onun fonksiyonel türevini ta yan, aromatik bir halkaya sahip basit bir fenolik bile iktir 
(Özeker, 2005).  
SA, hem etilen sentezine hem de etilenin etki mekanizmas  üzerine müdahale edebilmektedir (Raskin,1992). Baz  meyve 
türlerinde yap lan çal malar SA’in etilen biyosentezini önledi ini ve olgunla may  geciktirdi ini göstermi tir (Leslie and 
Romani, 1986; Srivastava ve Dwivedi, 2000; Zhang vd., 2003; Peng ve Jian, 2006). SA’n n bu etkisi etilen öncül molekülü 
olan 1-aminosiklopropan-1-karboksilik asit (ACC) in olu umu veya etilene dönü ümünü engellemesinden 
kaynaklanmaktad r (Leslie ve Romani, 1988; Peng ve Jian, 2006). Nitekim çal malarda SA’n n ACC sentaz aktivitesini (Li 
vd., 1992) ve ACC oksidaz (Fan vd., 1996) aktivitesini önledi i rapor edilmi tir. Bunun yan  s ra hasat edilen meyvelerde 
yap lan SA uygulamalar ; meyve yumu ama oran n  azaltm  (Zhang vd., 2003), ü üme zarar na dayan kl l  artt rm  
(Wang vd., 2006; Cai vd., 2006), fenolik bile iklerin birikimini te vik etmi  (Chen vd., 2006) ve kararmalar  önleyerek renk 
de i imlerini geciktirmi tir (Peng ve Jian, 2006). SA’n n en önemli etkilerinden biri ise bitkide dayan kl l  artt ran genlerin 
sentezlenmesini aktive etmesidir (Loake ve Grant, 2007). SA’n n fungal çürümeleri kontrol etmesindeki rolü hem 
antioksidan savunma mekanizmas n  harekete geçirmesi (Xu ve Tian, 2008), hem de fungus geli iminde direk antifungal etki 
göstermesidir (Amborabe vd., 2002). Yap lan çal malar SA’n n hasat edilen ürünlerdeki meyve kalitesini daha uzun süre 
korumas  ve fungal çürümeleri azaltmas  gibi etkileri nedeniyle depolama s ras ndaki fungal kontaminasyonlar n kontrolü 
için kullan labilece ini göstermi tir (Ranjbaran vd., 2011a, 2011b). 

 
Avokadonun klimakterik bir meyve türü olmas  nedeniyle yap lan depolama çal malar nda öncelikle etilenin bask lanmas  
ve solunumun yava lat lmas  hedef al nm t r. Bu amaçla avokadolarda 1-MCP uygulamalar n n etkilerinin incelendi i 
çal malar yap lm ; 1-MCP uygulamalar n n yumu amay  geciktirdi i, kalite özelliklerini kontrol uygulamalar na göre daha 
iyi korudu u, ü üme zarar n  azaltt  bildirilmi tir (Feng vd., 2000; Hofman vd., 2001; Jeong vd., 2002; Dauny vd., 2003; 
Jeong ve Huber 2004; Hershkovitz vd., 2005; Woolf vd., 2005; Altan vd., 2017; Do an vd., 2017). 1-MCP ticari olarak 
kullan lan bir ürün olmakla birlikte en önemli dezavantajlar ; yüksek maliyetli olmas , uygulama için gaz s zd rmaz odalara 
ihtiyaç duyulmas , uygun dozlarda kullan lmad nda çürüme oran n  artt rabilmesi ve düzensiz olgunla maya neden 
olabilmesi, paketleme evlerinde bu uygulaman n yap lmas nda teknik deste e ihtiyaç duyuldu undan uygulaman n depo 
i letmecileri taraf ndan de il 1-MCP ürününü satan firmalarca özel ekipmanlarla yap labilmesidir (Hofman vd., 2001; Patel, 
2013; Altan vd., 2017; Do an vd., 2017). 
Avokadolarda depolama ile ilgili yap lan di er önemli çal malar ise modifiye atmosfer ve kontrollü atmosfer çal malar d r. 
Bu depolama sistemleri ile meyve tekstürünün ve a rl k kay plar n n daha iyi korundu u belirlenmi , özellikle kontrollü 
atmosfer depolama ile olgunla man n geciktirildi i, ü üme zarar n n ba ar l  bir ekilde azalt ld  tespit edilmi tir (Hatton ve 
Reeder, 1972; Barmore ve Rouse, 1976; Eksteen ve Teuter, 1987; Meir vd., 1995; Demirkol ve Pekmezci, 1997; Demirkol ve 
Pekmezci, 1999; Gonzalez vd., 1990; Burdon vd., 2008; Gerdes ve Parrino-Lowe, 2008; Duman 2016; Altan vd., 2017; 
Alamar, 2017; Burdon vd., 2017). Bu depolama sistemlerinin Türkiye aç s ndan en önemli dezavantaj  maliyetlerinin yüksek 
olmas d r. Ülkemizde son y llarda kontrollü atmosferde depolama sistemleri yayg nla makla beraber, ilk yat r m 
masraflar n n yüksek olmas  nedeniyle henüz istenilen düzeye ula lamam t r. Ticari olarak kontrollü atmosfer depolama 
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sistemi genellikle elma ve armut gibi uzun süre depolanabilen klimakterik türlerin muhafazas nda yayg n olarak 
kullan lmaktad r.  
Avokado depolamas nda en önemli sorunlardan biri olan ü üme zarar  ile ilgili bir çok çal ma yap lm , bu çal malarda; 
farkl  s cakl klarda depolama (Zauberman vd., 1973), k sa süreli s cak hava (Woolf vd., 1995; Florissen vd., 1996), metil 
jasmonat uygulamas  (Meir, 1996), depolama öncesi dü ük oksijen uygulamas  (Pesis vd., 1994), kalsiyum uygulamas  
(Eaks., 1985), 1-MCP uygulamas  ve MAP uygulamalar n n (Sivankalyani vd., 2015) etkileri incelenmi tir. Fuerte çe idinin 
6-8oC’de depolanmas n n hasat sonras nda daha uzun süre dayan m  ve ü üme zarar n n engellenmesi için en uygun s cakl k 
dereceleri oldu u bildirilmi tir (Zauberman vd., 1977). Hass çe idi için ise baz  ara t r c lar 5oC’de depolaman n kaliteyi 
daha uzun süre korumada etkili oldu unu bildirirken, yap lan baz  çal malarda 5oC de depolananlarda ü üme zarar n n 
meydana gelebilece i bildirilmi tir (Perez vd., 2004).  
Avokado meyvelerinin depolanmas  ile ilgili yap lan çal malarda en önemli s n rlay c  faktör olan fungal patojenlere kar  
kullan lan prokloraz uygulamas n n yerine alternatif uygulamalar denenmi tir. Bu uygulamalar; mumlama uygulamalar  
(Kremer-Kohne ve Duvenhage, 1997; Kruger, 2013), metil selüloz (Maftoonazad, ve Ramaswamy, 2005), jelatin-ni asta 
kaplamalar  (Aguilar-Mendez vd., 2008), zeytinya -mum kar mlar  (Baez- Sanado vd., 2008). uçucu ya lar ve uçucu 
bile ikler (Tzortzakis ve Economakis, 2007; Barrera-Necha vd., 2008; Regnier vd., 2010; Sellamuthu vd., 2013) gibi 
uygulamalard r. Baz  çal malarda uygulamalar ile MAP kombine edilerek daha etkili sonuçlar ortaya konmu tur. Yap lan bu 
uygulamalar n baz lar  ba ar l  olmakla birlikte d  görünü  tat ve aromaya olan olumsuz etkileri, mumlama uygulamalar na 
Avrupa pazarlar n n tepkisi gibi nedenlerle alternatif uygulama aray lar  devam etmektedir. 

Avokado, fizyolojik olarak a aç olumuna geldikten sonra olgunla madan çe ide göre de i en sürelerde a aç üzerinde uzun 
bir süre kalabilmektedir. A aç olumuna gelmeden önce hasat edilen meyvelerde istenmeyen yeme kalitesi ve düzensiz 
olgunla malar olurken, hasat zaman n n geciktirilmesinde ise a aç üzerinde meyvede hücre bölünmesi devam etti i için 
meyve büyüklü ü artarken meyve kabu unda çatlamalar, dökülmeler meyve etinde bozulma ve kararmalar meydana 
gelebilmektedir (Bayram ve A k n, 2006).  

Avokadoda optimum hasat zaman n n belirlenmesinde meyvenin ya  içeri i çok önemli bir kriterdir ve minimum  8 ya  
içeri inin olmas  standart olarak kabul edilmektedir (Özdemir vd.,, 2009; Bayram ve A k n, 2006). Ayr ca kuru a rl k oran  
ve ya  miktar  aras ndaki korelasyon olgunla ma indeksi olarak kullan lmakta ve kuru a rl n minimum 19-25 aras nda 
olmas  gerekti i, bu oran n Fuerte çe idi için Kaliforniya artlar nda 19, Hass çe idi için ise 20.8 olmas  gerekti i 
bildirilmi tir (Kader ve Arpaia, 2006). Demirkol ve Pekmezci (1999), istenen tada ula labilmesi için Feurte çe idinde kuru 
a rl n 21’den yüksek olmas  gerekti ini belirlemi lerdir.  
Özdemir vd. (2009), Bacon, Fuerte ve Zutano çe itleri ile yapt klar  çal ma sonucunda optimum hasat zaman n n 
belirlenmesinde ya  miktar , kuru a rl k, sertlik ve meyve a rl n n önemli kriterler oldu unu belirlemi lerdir. Dörtyol 
ko ullar nda yürüttükleri çal mada Fuerte çe idinde ticari olgunluk ve istenilen pazarlama kalitesine (sertlik de erlerinin 
196.13 N dan dü meye ba lamas ,  ya  oran n n 15 civar nda ve kuru a rl n 25 oran nda olmas ) Ekim ay  ba nda 
ula t n  bildirmi lerdir. 
Özdemir vd. (2004), hasat zaman  ve hasat sonras  olgunlu a ba l  olarak avokado çe itlerinin bile imindeki de i imleri 
inceledikleri çal mada ya  asidi kompozisyonunun hasat zaman na ve çe ide göre de i ti ini, hasad n geciktirilmesi ile 
meyve a rl , toplam kuru madde, ya  ve protein miktar n n artt n , hasat sonras  olgunla ma döneminde ya  asitleri 
bak m ndan doymam l k oran n n artt n , örnekler aras nda kuru madde ve ya  içeri i bak m ndan Fuerte, mineral madde 
ve protein içeri i bak m ndan Hass çe idinin di er çe itlerden daha zengin oldu unu belirlemi lerdir.  
 
Poliami  
Jhalegar vd. (2011), kivi meyvelerine hasattan sonra 0.5, 1, 1.5 mM spermin ve 1, 1.5, 2 mM spermidin uygulamas  
yapm larve 1.5 mM spermin ve 2 mM spermidin uygulamalar n n raf ömrünün uzat lmas nda en iyi sonuçlar  veren 
uygulamalar oldu unu belirlemi lerdir. 
Khan vd. (2007) Angelino erik çe idine hasat öncesi ve hasat sonras  0.1, 1 ve 2 mM dozlar nda putresin uygulam lar, 
depolama öncesi putresin uygulamas n n meyvelerde yumu amay  geciktirdi ini, etilen biyosentezini bask lad n , meyve 
yumu amas nda etkili olan poligalaktronaz, pektin esteraz enzimlerinin aktivitesini azaltt n  bildirmi lerdir.  
Khosroshahi vd. (2007), çilekte hasat sonras  0.3, 0.5, 1 ve 2 mM putresine 5 dakika süre ile dald rman n hasat sonras  
ömrüne etkilerini incelemi ler, d ar dan uygulanan putresinin çilekte depolamada olumlu etki yapt n  en iyi uygulaman n 2 
mM putresin uygulamas  oldu unu belirtmi lerdir. 
Barman vd. (2011), narda d ar dan yap lan putresin ve karnauba mumlama uygulamas n n dü ük s cakl kta uzun dönem 
depolama süresince fonksiyonel özelliklerin korunmas nda basit ve etkili bir yöntem oldu unu bildirmi leridir. 
Mart ´nez-Romero vd. (2002), Mauricio kay s  çe idine hasattan sonra 1mM dozunda putresin uygulam lar ve daha sonra 
meyveleri mekanik olarak zararland rm lard r. Putresin uygulamalar  meyve sertli i kayb n  ve mekanik zararlanmadan 
kaynaklanan berelenmeleri azaltm t r. Mekanik olarak zararlanan ve zararlanmayan putresin uygulanan meyveler kontrol 
meyvelerinden farkl  fizyolojik davran lar göstermi tir. Putresin uygulanan meyvelerde renk de i imi, a rl k kayb , etilen 
üretimi ve solunum h z  azalm t r. 
Malik vd. (2003), mango meyvelerine hasat öncesi ve hasat sonras  0.5, 1 ve 2 mmol L-1 dozlar nda putresin uygulam lar, 
çal ma sonucunda her iki dönemde uygulaman n kontrole göre etilen üretimini azaltt n , meyve sertli ini artt rd n , 
meyve rengi geli imini geciktirdi ini bildirmi lerdir. 

eftalide hasat sonras  yap lan 1 mM putresin uygulamas n n meyve sertli ini artt rd , mekanik  zararlanmaya hassasiyeti 
azaltt , etilen üretimi ve solunum h z n  azaltt  bildirilmi tir (Mart ´nez-Romero vd., 2000). 
Kad  (2005), alak (Aprikoz) kay s  çe idinin meyvelerini hasattan sonra CaCl2 (% 1-2), CaNO3 (% 1-2), AgNO3 (50-100 
ppm), GA3 (50-100 ppm), putresin (1-2 mM), spermidin (1-2 mM) içeren çözeltilere dald rm  ve 30 gün süre ile 
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depolam t r. Sonuç olarak, bu uygulamalar  kontrol ile kar la t r ld nda uygulamalar n meyvelerin depo ömrünü uzatt n  
belirlemi tir.  
Bay nd r ve ark. (2012), hasat sonras  putresin uygulamas n n Aprikoz kay s  çe idinin depolama süresi ve kalitesi üzerine 
etkilerini belirlemek amac yla meyveleri 0, 0.5, 1, 2 ve 4 mM konsantrasyonlar nda putresin solüsyonuna dald rm lar, 
çal ma sonucunda putresin uygulamalar n n etilen üretim miktar n  ve solunum h z n  kontrol grubuna oranla önemli ölçüde 
azaltt n , meyve eti sertlik de erlerinin ise putresin konsantrasyonuna ba l  olarak de i ti ini, en olumlu sonuçlar n 0.5 
mM ve 1 mM putresin dozlar ndan elde edildi ini belirlemi lerdir. 
Onursal ve ark. (2015), Alyanak kay s  çe idinde hasattan sonra 0, 0.5, 1, 2 ve 4 mM konsantrasyonlar nda putresin 
uygulam lar, çal ma sonucunda, uygulamalar n meyve eti sertli ini kontrol grubuna göre daha iyi korudu unu ve iç 
kararmas n  geciktirdi ini, 0.5 ve 1mM putresin uygulamalar n n en uygun dozlar oldu unu belirlemi lerdir. Nitekim benzer 
olarak çal malarda poliaminlerin iç kararmas n  ve tat bozulmas n  geciktirdi i belirtilmi tir (Jiang ve Chen, 1995; Martinez-
Romero ve ark. 2002).   
Elma, eftali ve mango meyvelerinde yap lan çal malarda uygulama zaman  ve konsantrasyonuna ba l  olarak d ar dan 
uygulanan poliaminlerin meyve tutumunu, meyve irili ini ve hasat sonras  kaliteyi etkiledi i belirlenmi tir (Costa ve Bagni, 
1991; Bregoli ve ark.  2002; Malik ve Singh, 2006). 

 
Luo vd. (2011), Qingnai erik çe idini 1.5 mM konsantrasyonunda SA içeren çözeltiye 10 dk boyunca dald rm lar ve 1°C’de 
60 gün süre ile depolam lard r. 15’er gün aral klarla ç kard klar  meyve örneklerini raf ömrü için de 3 gün 20°C’de 
bekletmi lerdir. SA uygulamas n n kontrol uygulamas na oranla ü üme zarar n  engelledi ini, patojenlere kar  direncini 
artt rd n , solunum h z n  bask layarak klimakterik yükseli i geciktirdi ini ve etilen üretimini bask lad n  belirtmi lerdir. 
Ayr ca enzimatik kararmalarda önemli olan PPO (polifenol oksidaz) ve POD (peroksidaz) enzimlerinin aktivitesini 
yava latt n  rapor etmi lerdir. 
Onursal vd. (2016), Dr. Jules Guyot armut çe idinde hasattan sonra 1, 2 ve 4 mM SA uygulamalar n n uygulamalar n n 
muhafaza ve raf ömrü süresince meyve kalitesi üzerine etkileri incelemi ler, SA uygulamalar n n kontrol uygulamas na göre; 
etilen üretimini ve solunum h z n  azaltt , meyve eti sertli inin, kabuk renginin ve titre edilebilir asitlik miktar n n 
korunmas nda daha etkili oldu u belirlemi lerdir. Ara t rmac lar 4 mM SA uygulamas n n kalite özelliklerinin korunmas nda 
en etkili uygulama oldu unu tespit etmi lerdir. 
Erba  vd. (2015), Aprikoz kay s  çe idine hasattan sonra 1, 2 ve 4 mM dozlar nda SA uygulam lar, Çal ma sonucunda, 
bütün SA uygulamalar n n kontrol grubuna oranla kalite kayb n n azalt lmas  aç s ndan olumlu sonuçlar verdi ini, özellikle 2 
mM SA uygulamas n n a rl k kayb n n azalt lmas  ve meyve eti sertli inin korunmas  bak m ndan di er dozlara göre daha 
ba ar l  oldu unu saptam lard r. 
Tareen vd. (2012) ve Awad (2013), eftalilerde yapt klar  çal malar nda, SA uygulamas n n meyve eti sertli ini korudu unu 
ve bunu da ürünün olgunla ma sürecini geciktirerek yapt n  bildirmi lerdir. 
Ranjbaran vd. (2011a) Thompson Seedless ve Bidaneh Sefid üzüm çe itlerine ait salk mlara 0, 1, 2 ve 4 mM 
konsantrasyonlarda salisilik asit uygulam lar ve 45 gün 0oC’de muhafaza ettikten sonra raf ömürlerini belirlemek amac yla 2 
gün süreyle 20oC’de bekletmi lerdir. Ara t r c lar, salisilik asit uygulamalar n n salk mlar n muhafaza sürelerini önemli 
ölçüde art rd n  tespit ederken, her üç salisilik asit konsantrasyonu da su kayb n , fungal çürümeyi ve tane yumu ama 
oran n  azaltt n  belirtmi lerdir. Ayr ca 4 mM salisilik asit konsantrasyonunun çürüme enfeksiyonu geli imini etkili bir 
ekilde önledi ini ve tanelerin toplam fenolik içeri ini önemli derecede art rd n  belirlemi tir.  

Kirazlarda hasat öncesi ve hasat sonras  yap lan 0, 0.5, 1, 2 and 3 mmol/L SA uygulamalar  ile meyvelerdeki antosiyanin 
içeri i, et sertli i, toplam asitli in SA uygulamas  ile önemli derecede artt , etilen üretimi ve fungal enfeksiyonun ise 
azald  belirlenmi tir (Gholami vd., 2010). 
Nar meyvelerine hasattan sonra 0.7, 1.4 or 2.0 mM dozlar nda SA uygulamas  yap lm  ve 2 mM SA uygulamas n n ü üme 
zarar n n engellenmesinde oldukça etkili oldu u ortaya konmu tur (Sayyari vd., 2009). 
Wang vd., (2006), hasattan sonra eftali meyvelerine 0.35, 0.7 and 1mM SA uygulamas  yapm lar ve SA uygulamas n n 
meyve eti sertli ini kontrole göre daha iyi korudu unu ü üme zarar n  azaltt n , membrane lipid peroksidasyonunu 
geciktirdi ini belirlenmi lerdir. 
Armutlarda yap lan bir çal mada 100 g ml-1 SA’in do al direnci artt rarak Penicillium expansum ve Botrytis cinerea 
enfeksiyonlar n n kontrolünü önemli ölçüde sa lad  belirlenmi tir (Yu vd., 2007). 
Lu vd. (2011), hasat öncesi ve hasat sonras  SA uygulamalar n n ananas meyvelerinde depolama süresince ascorbik asit 
miktar ndaki azalmay  geciktirdi ini, PPO ve PAL aktivitesini önemli ölçüde engelledi ini, iç kararmas n  engelledi ini ve 
böylece so uk depolama sonras  raf ömrü süresince kalitenin daha uzun süre korundu unu tespit etmi lerdir.  
Bidaneh Ghermez üzüm çe idine ait salk mlara 0, 1, 2 ve 4 mM konsantrasyonlarda salisilik asit uygulayan Ranjbaran vd. 
(2011b), salisilik asit uygulamalar n n üzümlerde kalite kayb n  önemli derecede azalt rken tane ve salk m görünü ünü 
iyile tirdi ini belirtmi lerdir. Ayr ca salisilik asit uygulanan salk mlar n daha ye il ve yumu ak sapa sahip olduklar  ve ayn  
zamanda çürümenin kontrol alt nda oldu u tespit edilmi tir.  
Sarikhani vd. (2010), çal malar nda salisilik asitin ve SO2 pedlerinin üzümlerin muhafaza süresi üzerine etkileri ve fenolik 
kompozisyonlar  üzerine etkilerini belirlemek amac yla SO2 pedli ve pedsiz 4 farkl  konsantrasyonda (0, 1, 2 ve 4 mM) 
salisilik asit uygulam lar ve 0oC’de iki aydan daha fazla bir sürede depolam lad r. Her üç salisilik asit konsantrasyonu da su 
kayb n , fungal çürümeyi azaltm  ve tane s k l n  ise artt rm t r. 2 mM salisilik asit uygulamas n n salk m ana iskeletinde 
kahverengile me oran n  önemli ölçüde azaltt , 4 mM konsantrasyonunun ise toplam fenolik içeri ini önemli derecede 
artt rd  belirlenmi tir. Ara t rmada SO2 pedlerinin fungal çürüme ve salk m iskeletindeki kahverengile me üzerinde 
kontrole göre daha etkili oldu u ancak toplam fenolikler üzerine etkisinin bulunmad  tespit edilmi tir.  
Considine vd. (2009), Crimson Seedless üzüm çe idine uygulanan farkl  konsantrasyonlardaki salisilik asit (0.2-25 mM) ve 
metil jasmonat (0.04-5 mM)’ n birlikte ve tek ba lar na etkileri ara t r lm lard r. Taneler 14, 28 ve 56 gün muhafaza 
edilmi lerdir. Doz etkileri tamamen birbirinden farkl  özellikler göstermi tir. Metil jasmonat uygulanan üzümlerin 
antioksidan kapasiteleri azal rken, salisilik asit uygulanan üzümlerin ise antioksidant kapasitelerinin artt  belirlenmi tir. 
kisinin birlikte uyguland  üzümlerde ise salisilik asit metil jasmonat n negatif etkisini elemine etmi tir.  
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Babalar vd (2007), ara t rmalar nda hasat sonras  çilek üzerine 1, 2 ve 4 mM konsantrasyonlar ndaki salisilik asitin etilen 
üretimi, fungal çürüme ve kalite kriterleri üzerine etkilerini belirlemi lerdir. Salisilik asitin tüm konsantrasyonlar n n meyve 
kalitesini de i tirmeksizin etilen üretimini ve fungal çürümeyi azaltt  saptanm t r. 4 mM salisilik asit uygulamas n n 
meyvelerde hafif zararlanmaya neden oldu u ve 2 mM salisilik asit uygulamas na göre meyve kalitesinin korunmas nda daha 
az etkili oldu u tespit edilmi tir. 
Bu alanda yap lan çal malar incelendi inde avokadoda salisilik asit ve putresin uygulamalar n  içeren bir çal maya 
rastlanmad  görülmektedir. Yap lacak olan bu proje ile farkl  dönemlerde hasat edilen avokado meyvelerinde bu iki 
uygulaman n derim sonras  fizyolojisi üzerine etkileri ortaya konulmu  olacakt r. 

 

MATERYAL ve METOT 
Materyal 
Projede materyal olarak Fuerte ve Hass avokado çe itleri kullan lacakt r. Fuerte çe idi; meyveleri armut eklinde, et rengi 
aç k sar  ve lifsiz, soyulmas  kolay, meyve eti lezzetli, ticari de eri yüksek, ta ma ve depolamaya uygun bir çe ittir. Hasad  
Kas m-Nisan aylar  aras nda yap lmaktad r. Hass çe idi; meyveleri yumurta eklinde, meyve kabu u siyah ms  mor, kabuk 
yüzeyi pürüzlü, soyulmas  kolay, lezzetli, kaliteli ta maya ve depolamaya uygun bir çe ittir. Hasad  ubat-Haziran aylar  
aras nda yap lmaktad r. Projede kullan lacak materyaller BATEM meyvecilik bölümü parsellerinden temin edilecektir. 
Metot 

 
Projede kullan lacak materyalin hasad  için toplam ya  miktar , kuru madde ve solunum h z  takip edilerek; Hass çe idi 
meyveleri ubat ay  ortas ndan ba layarak 45 gün aral klarla, Fuerte çe idi meyveleri ise Kas m ay  sonundan ba layarak 
yine 45 gün aral klarla üç dönemde hasat edilecektir. Hasatlardan sonra meyvelere 0.5, 1, 2 ve 4 mM dozlar nda putresin 
(Put) ve 0.5, 1, 2 ve 4 mM dozlar nda SA uygulamalar  10 dakika süreyle 0.01 Tween 20 içeren çözeltilere band rma 
eklinde yap lacakt r. Uygulama dozlar n n ve sürenin belirlenmesinde di er meyve türlerinde yap lan çal lmalar ve ba ar l  

oldu u bildirilen doz ve süreler dikkate al nm t r. Kontrol uygulamalar  için meyveler iki gruba ayr lacak ilk grup meyvelere 
herhangi bir uygulama yap lmazken, di er kontrol grubu meyveleri ise saf Su + Tween-20’ ye dald r lacakt r. Dald rma 
i leminden sonra meyveler 30 dk süre ile üzerlerindeki suyun s zmas  için oda ko ullar nda bekletilecektir.  
 

UYGULAMALAR 
Kontrol 4 mM SA 
Sulu kontrol 0.5 mM Put 
0.5 mM SA 1 mM Put 
1 mM SA 2 mM Put 
2 mM SA 4 mM Put 

 
 

Uygulamalardan sonra meyveler 6oC s cakl k ve  90±5 nisbi nem ko ullar nda 60 gün süreyle depolanacakt r. Depolama 
ba lang c nda ve 15 gün aral klarla ç kar lan meyve örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yap lacakt r. Raf ömrü 
çal malar  için her analiz döneminde so ukta muhafazadan ç kart lan meyveler 20°C’de  60±5 oransal nem ko ullar nda 
olgunla t rma için bekletilecek, 7 ve 14. günlerde kalite analizleri yap lacakt r. 

 
Hasattan sonra depolama ba lang c nda meyvelerde toplam kuru madde, toplam ya , meyve eti sertli i, meyve kabuk rengi, 
solunum h z , etilen üretim miktar  analizleri ve d  görünü  duyusal de erlendirmeleri yap lacakt r.  

 
So uk muhafaza süresince 15 gün aral klarla ç kar lan meyve örneklerinde; a rl k kayb , meyve eti sertli i, meyve kabuk 
rengi, solunum h z , etilen üretim miktar , fizyolojik ve patojen kaynakl  bozulan meyve miktar  ölçümleri ve d  görünü  
duyusal de erlendirmeleri yap lacakt r. 

 
Meyvelerde so uk depolamadan sonra olgunla t rma sürecini takiben 7 ve 14. günlerde; a rl k kayb , meyve eti sertli i, 
meyve kabuk rengi, solunum h z  ve etilen üretim miktar , bozulma oran  ölçümleri ve d  görünü , tat aroma ve iç kararmas  
iddeti duyusal de erlendirmeleri yap lacakt r. Ayr ca depolaman n 0, 30 ve 60. günlerini takiben olgunla t rman n 7 ve 14. 

günlerinde toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite ölçümleri yap lacakt r. 
  
Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Kalite Analizleri 
 
Toplam Kuru Madde (%): Lee ve Coggins (1982)’nin uygulad g  metoda göre yap lacakt r. Bu metot, belirli bir meyve 
örne inin kurutma dolab nda sabit a rl a gelinceye kadar kurutulmas  (105 °C’de yaklas k 5 saat) esas na dayanmaktad r.  

Toplam ya  miktar  analizi TS4967’ye göre yap lacakt r. Bu metot, sabit a rl a gelinceye kadar 
kurutulmu  olan örnegin Soxhlet cihaz nda petrolium eteri ile ekstraksiyonuna dayanmaktad r.  

Meyvelerde meydana gelen a rl k kay plar , her dönem ç kar lan meyvelerde ölçülecektir. 0.01g 
hassasiyetteki terazi ile tart lacak ve  olarak hesaplanacakt r. 

Meyvelerin ekvatoral çevresi boyunca iki ayr  yerden 5 mm çap ndaki silindirik uç meyveye meyve 
kabu unun (1cm2’lik alan) uzakla t r larak 10 mm bat r lacak ve elde edilen maksimum kuvvet Newton (N) cinsinden meyve 
eti sertli i olarak de erlendirilecektir.  
Meyve kabuk rengi: Meydana gelen renk de i imleri, CR 400 model Minolta marka renk cihaz  kullan larak ölçülecek ve 
sonuçlar CIEL*a*b* cinsinden verilecektir.  

Meyveler 3 L hacmindeki gaz s zd rmaz kavanozlara yakla k 500-750 gram olacak 
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ekilde tart lacak ve a z  s k ca kapat lacakt r. Oda ko ullar nda (20±1 °C) 3 saat bekletilecek ve bu süre sonunda 
kavanozlardan gaz kaç rmaz plastik r nga ile 15-20 mL hava al narak do rudan gaz kromatografisine enjekte edilecektir. 
Solunum h z  mL. CO2/kg.s, etilen üretim miktar  ise L.C2H4/kg.s cinsinden hesaplanacakt r. 

Toplam fenolik madde analizleri Folin Ciocalteu kolorimetrik yöntemi 
kullan larak, spektrofotometrede ve 765 nm dalga boyunda yap lacakt r (Singleton ve Rossi, 1965). Toplam fenolik madde 
miktarlar  gallik asit e de eri olarak mg/100 g olarak tespit edilecektir. 
Antioksidan Aktivite: Antioksidan aktivite demir III indirgeme antioksidan gücü (FRAP) yöntemi kullan larak 
belirlenecektir. FRAP analizi için 30 mM sodyum asetat (pH 3,6), 10 mM TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine)] ve 20 
mM demir klorid çözeltileri kar t r larak tampon çözelti haz rlanacakt r. 50 L kabuk ekstrakt na 2,95 mL haz rlanan 
tampon çözelti eklenerek absorbans 10 dakika sonra spektrofotometrede 593 nm dalga boyunda ölçülecektir. Elde edilen 
absorbans de erleri trolox (10-100 mol/L) standart e risi ile hesaplanarak FRAP antioksidan kapasitesi mol trolox 
e de eri (TE)/g taze a rl k olarak ifade edilecektir (Benzie ve Strain,1996). 

Depolama süresince ortaya ç kacak çürüme ve fizyolojik bozukluklar 
gözlenecek ve kay plar  olarak ifade edilecektir. 

 
 Meyvelerin duyusal de erlendirilmesinde d  görünü  için 1-9 skalas  kullan lacakt r (Koyuncu vd., 2005). 

Skalada 1-3: Pazarlanamaz, 4-5: Pazarlanabilir, 6-7: yi, 8-9: Çok iyi olarak de erlendirilecektir. 
Tat-Aroma: Meyvelerin duyusal de erlendirilmesinde tat için 1-5 skalas  kullan lacakt r. Skalada; 1: çok kötü, 2: kötü, 3: 
orta, 4: iyi, 5: çok iyi eklinde de erlendirilecektir (Koyuncu vd., 2005).  

 Her dönem so uk odalardan ç kar lan bütün meyve örnekleri kontrol edilerek iç 
kararmas  görülen meyveler belirlenecektir. ç kararmas  iddetinde 0-4 skalas  kullan lacakt r. Skalada; 0: yok, 1: çok az, 2: 
az, 3: orta ve 4: iddetli kararma olarak de erlendirilecektir. 

lendirme 
Proje “Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Düzen” deneme desenine göre planlanacakt r. Çal malar, 3 tekerrürlü ve her 
tekerrürde 7 meyve olacak ekilde düzenlenecektir. Denemeden elde edilen veriler varyans analizine tabi tutulacakt r. Hasat 
zaman , depolama dönemleri ve uygulama ortalamalar  aras ndaki farkl l klar LSD çoklu kar la t rma testine (P 0.05) göre 
grupland r lacakt r. 
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Zir.Yük.Müh. Cemile Ebru 
ONURSAL 

Projedeki tüm faaliyetlerden sorumludur. Projede 36 ay süreyle görev 
yapacakt r. 

Dr. I lay YILDIRIM Denemenin kurulmas  ba lang ç ve, dönemsel 
analizlerin ve raf ömrü çal malar n n 
yap lmas . 

2019 y l  2-8 ve 11-12. aylarda 
2020 y l  13-20 ve 23-24. aylarda 
2021 y l  25-29. aylarda 

Kimya Müh. Tuba SEÇMEN Meyve örneklerinde biyokimyasal analizlerin 
yap lmas ndan sorumludur. 

2019 y l  2-8 ve 11-12. aylarda 
2020 y l  13-20 ve23-24. aylarda 
2021 y l  25-30. aylarda 

Zir.Yük.Müh. Mahmut Alper 
ARSLAN 

Materyal temini, hasat zaman n n 
belirlenmesi, meyvelerin derimi, laboratuvara 
getirilmesi 

2019 y l  2-6 ve 11-12. aylarda 
2020 y l  13-18 ve 23-24. aylarda 
2021 y l  25-27. aylarda 

Prof.Dr. Mehmet Ali KOYUNCU Denemenin kurulmas  ve elde edilen verilerin 
de erlendirilmesi çal malar  

2019 y l  9-10. aylarda 
2020 y l  21-22. aylarda 
2021 y l  31-36. aylarda 

Ara .Gör. Derya ERBA  

 

Dönemsel analizlerin ve raf ömrü 
çal malar n n yap lmas ndan, elde edilen 
verilerin de erlendirilmesi  

2019 y l  2-8 ve 11-12. aylarda 
2020 y l  13-20 ve 23-24. aylarda 
2021 y l  25-30. aylarda 

 
LAMA PLANI (PSUP) 

   

 Hasat Sonras  Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalar n n ‘Fuerte’ ve ‘Hass’ Avokado Çe itlerinde Derim 
Sonras  Fizyolojisi Üzerine Etkileri 

 
Avokado depolamas nda çevre dostu yöntemlerin geli tirilmesi, 
Avokado meyvelerinde kalitenin daha uzun süre korunmas na ve dolay s yla tüketimin ve ihracat n artt r lmas na katk  
sa lanmas , 
Projede kullan lacak kimyasallar n kolay uygulanabilir olmalar  nedeniyle etkili olmalar  durumunda ticarile tirilmesi ve 
geli tirilmesine katk da bulunulmas , 
S n rl  olan pazarlama süresini uzatarak gelir kay plar n n azalt lmas na katk  sa lanmas ,  
Hasat zaman n n avokadoda muhafaza ve raf ömrü üzerine etkilerinin ortaya konmas  
Elde edilen sonuçlar n bilimsel platformlarda sunularak bu alanda bilgi birikimine katk  sa lanmas , 
Projede görev alan ara t rmac lar n bilgi altyap s n n geli tirilmesi ç kt lara yönelik amaçlard r. 

 
• Elde edilen sonuçlar ulusal veya uluslararas  bilimsel platformlarda ve dergilerde sunularak bilim dünyas na aktar lacakt r. 
• Projede yap lacak uygulamalar n etkili olmas  durumunda fuar toplant  vb organizasyonlarla sektör payda lar na tan t m  
yap lacakt r.  

   

1 Bilgi Ulusal veya uluslararas  sempozyum, kongre vb. organizasyonlar 
arac l yla aktar lacakt r. 

2 Hasat sonras  paketleme evi 
uygulamalar  için yöntem 

Ticarile tirilmesi ve geli tirilmesi için fuar toplant  vb organizasyonlarla 
sektör payda lar na tan t m 
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06 Sermaye Giderleri (Tl) 
 

  

06 1 Mamul Mal Al mlar  15.000 10.000 

06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 5.500 5.500 

06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6.000 6.000 

06 9 Di er Sermaye Giderleri 1.000 1000 

Toplam 27.500 22.500 

Genel Toplam 50.000 

 
 

I II III IV  

 

  

06 1 2 04 Laboratuvar Cihaz  Al mlar   10000 5000 

06 1 3 05 Laboratuvar Gereçleri Al m  5000 5000 

06 2 6 01 Ka t ve Ka t Ürünleri Al m  500 500 

06 2 7 01 Kimyevi Madde Al mlar  5000 5000 

06 5 2 09 Di er Giderler 1000 1000 

06 5 4 02 Enerji Giderleri (Akaryak t, Elektrik vb.) 5000 5000 

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  1000 1000 

Toplam 27.500 22.500 

Genel Toplam 50.000 
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Proje Özeti: Sentetik kimyasallara alternatif çevre dostu hasat sonras  uygulamalar  aras ndan, bu çal ma ile turunçgillerde 
hasat sonras nda ortaya ç kan fizyolojik ve patolojik kaynakl  kay plar  azaltabilecek ümit var özgün bir yöntem 
geli tirilmesi amaçlanmaktad r.  Bu hedeflerle bu projede, s cakl k uygulamas  (s cak suya dald rma) (SSD), inorganik 
tuzlardan potasyum bikarbonat (PB), Arap zamk  (AZ) uygulamas n n tek ba na, iki erli veya tümünün kombinasyonlar n n 
hasat sonras nda portakallar n turunçgil ye il ve mavi çürüklük (Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. ve Penicillium 
italicum Wehmer) kontrolü, depo ömrü ve meyve kalitesi üzerine etkileri ara t r lacakt r. Projenin ilk y l nda in-vivo 
ko ullarda alternatif uygulamalar n etkililikleri belirlenecektir. Hasat edilen ‘Washington Navel’ çe idi portakal 
meyvelerinin yüzeyine uygulamalardan 24 saat önce Penicillium digitatum hastal k etmeni 2 noktaya inokule edilecektir. 
nokulasyondan 24 saat sonra bu meyvelere 53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma (SSD), 3 dakika 

(dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 1 ve 3 (w/v) potasyum bikarbonat çözeltisine dald rma,  3 dakika (dk.) süreyle 10 ve 
15 (w/v) Arap zamk  çözeltisine dald rma, s cak su ile potasyum bikarbonat çözeltisinin kombinasyonu, s cak su ile Arap 

zamk n n kombinasyonu, potasyum bikarbonat ile Arap zamk n n kombinasyonu ve her 3 uygulaman n kombinasyon 
uygulamalar , 30 saniye süreyle ticari fungusit Imazalil’e (1000 ppm) band rma, kontrol grubu olarak ta 20°C s cakl ktaki 
çe me suyuna 3 dk süreyle dald rma olmak üzere 19 farkl  uygulama yap lacakt r. Kurutulan meyveler iklim odas  
ko ullar nda depolanacakt r. Bir hafta sonunda yara yerlerindeki çürüklük durumuna göre çürük meyveler say l p 
de erlendirilecektir. Projenin 1. y l nda etkililik durumu yüksek olan uygulamalar belirlenecek ve 2. deneme y l nda so ukta 
muhafaza öncesi portakallara bu uygulamalar yap lacakt r. Uygulamalar n ard ndan meyveler 5°C s cakl kta 85-90 oransal 
nemde 5 ay süreyle muhafazaya al nacakt r. Ayr ca her ay depodan ç kar lan meyvelerde 1 hafta süreyle 20°C’de 
bekletilecek ve raf ömürleri de incelenecektir. Depolanan ve raf ko ullar nda bekletilen portakallardan s ras yla ayda bir ve 
raf ömrü sonunda al nan meyve örneklerinde muhafaza s ras nda meydana gelen çe itli fiziksel, kimyasal de i meler (a rl k 
kayb , renk, SÇKM, asitlik, toplam fenol, antioksidanl k vs.) ve fungal çürümeler incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Portakal, Alternatif, Fungusit, Tuzlar, Kaplama  

 Researching Alternative Methods Controls Storage Rots and Maintain Quality of ‘Washington 
Navel’ Oranges in Postharvest  

Abstract: The aim of this study is to develop a novel metod within environmentally friendly postharvest treatments which is 
alternative to synthetic chemicals that can reduce the physiological and pathological originated losses of citrus fruits. In this 
study, effects of individual heat (hot water dipping) (HWD), potassium bicarbomate from inorganic salts (PB), Arabic gum 
(AG) application, dual combinations or combinations of all treatments on controlling citrus green and blue mold 
(Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. ve Penicillium italicum Wehmer, storage life and fruit quality of oranges will be 
investigated. In the first year of project, the effectiveness of alternative treatments will be determined. ‘Washington Navel’ 
oranges will be inoculated with Penicillium digitatum spores 24 hours before alternative treatments. 24 hours after 
inoculation, fruits will be  dipped in hot water at 53°C temperature for 3 min., in 20°C 1  and 3  (w/v) potassium 
bicarbonate solutions for 3 min., in 10% and 15% (w/v) Arabic gum solutions for 3 min., in incombinations of hot water and 
potassium bicarbonate solutions, in combinations of hot water and Arabic gum solutions, in combinations of potassium 
bicarbonate and Arabic gum and combinations of all 3 treatments. One grup of fruits will be dipped in commercial 
fungucide Imazalil (1000 ppm) for 30 seconds. Control group will be dipped into tap water for 3 min. These oranges will be 
kept in climatic room after treatments. After 1 week rotten fruits will be counted on wounds according to their deterioration 
status. In the first year of project, the most effective treatments on decay control will be choosen and in the second year of 
project, these choosen treatments will be applied to oranges before cold storage. After treatments oranges will be stored at 
5°C temperature with 85-90 relative humidity for 5 months period. Various chemical and physical analyses (weight loss, 
color, TSSC, acidty, total phenol, antioxidant activity etc.) will be performed and also fungal decays will be examined on 
the fruits taken at certain intervals from stored fruits. 

Keywords: Orange, Alternative, Fungucide, Salts, Coating 

 

 

Turunçgiller, dünyada en çok üretilen meyvelerden olup, dünya üretimi yakla k 88 milyon tonu geçmi tir (TEPGE, 2016). 
En önemli üretim yapan ülkeler aras nda Çin, Brezilya, Amerika Birle ik Devletleri (ABD), Hindistan, Meksika, spanya ve 
Türkiye yer almaktad r. Bu üretimin büyük bir k sm  meyve suyu sanayinde kullan lmakta ise de, çok önemli bir k sm  da 
do rudan taze tüketim olarak de erlendirilmektedir. Toplam turunçgil üretimi yakla k 3.9 milyon ton olan Türkiye ise 1.8 
milyon tonluk portakal üretimi ile 10. s rada yer almakta ve toplam dünya üretiminin 2.5’ini gerçekle tirmektedir. 
Türkiye, turunçgil ürünlerinin d  ticaretinde “net ihracatç ” durumunda olup toplam ihracat  yakla k 1.7 milyon tondur 
(Uysal ve Polatgöz, 2017). 

Türkiye’de üretilmekte olan di er ya  meyve ve sebzeler gibi, turunçgillerin de yakla k 25’lere varan bir k sm  muhafaza 
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ko ullar n n tam olarak bilinmemesi nedeniyle çürüyüp at lmaktad r. Çürüyüp at lan bu meyvelerin ülke ekonomisinde 
olu turdu u kay plar milyonlarca liray  bulmaktad r. Bu kay plar di er meyve ve sebzelerde oldu u gibi turunçgil 
meyvelerinin muhafazas n n da ne denli önemli oldu unu göstermektedir. 

Hasat sonras  taze meyve i lenen turunçgil paketleme evleri gibi yerler, maksimum kalitede meyvenin ticarete konu olmas , 
hasat sonras  ömrün uzat lmas  ve ürün kay plar n n azalt lmas  için tasarlanm t r.  Genel olarak, hasat sonras  kay plar 
fiziksel, fizyolojik veya patolojik kökenlidir. Fiziksel kay plar özellikle kabuk yaralanmalar  hasat, nakliye veya paketleme 
evindeki hasat sonras  i lemeden kaynaklan r. Bu kabuk yaralanmalar  kalite ve ürün kayb na neden olmalar  yan nda, 
ekonomik aç dan önem ta yan hasat sonras  mantarsal hastal k etmenlerin geli imi için de zemin haz rlarlar.  

Yara patojenleri aras nda, ekonomik aç dan turunçgillerde en fazla kayba ye il ve mavi çürüklük olarak bilinen hastal k 
etmenleri Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. ve Penicillium italicum Wehmer yer almaktad r. Bu mantarlar kabuk yara 
patojenleri olup meyveyi kabuk yaralar  arac l yla ya tarlada, ya hasat s ras nda ya da hasattan sonra ta ma s ras nda, 
paketleme evindeki i lemede ve pazarlama a amas nda enfekte ederler.  Ye il ve mavi çürüklük özellikle spanya, 
Kaliforniya, Güney Afrika ve Türkiye gibi Akdeniz iklimine sahip tüm turunçgil yeti tirme alanlar nda önemli orandakayba 
nedene olabilmektedir. 

Geleneksel sentetik mumlar ve/veya kimyasal fungisitler (imazalil (IMZ), tiabendazol (TBZ), sodyum orto-fenil fenat 
(SOPP) veya di er aktif maddeler gibi) ile hasat sonras  muameleler y llard r yap lmakta ve halen günümüzde turunçgil 
paketleme evlerinde su kayb n  azaltmak, depo çürüklüklerini kontrol etmek ve meyvenin raf ömrünü uzatmak için 
kullan lmaktad r. Bununla birlikte, bu uygulamalar n sürekli kullan mlar , turunçgil endüstrisi için kimyasal kal nt  ve 
patojenlerin dirençli u lar n n ço almas ndan kaynaklanan sa l k ve çevre problemlerini ortaya ç karm t r. Birçok ülke 
yap lan yeni düzenlemeler ile tar msal kimyasallar n kullan m n  s n rlamaktad r ve her geçen gün birçok  ihracat piyasas , 
bu resmi düzenlemelerden de dü ük seviyelerde kal nt  seviyesi istemektedir. Birçok ülkede tar mda yap lan düzenlemelerle 
kimyasal kullan ma s n rlar getirilmekte ve ihracata konu olan ürünlerde daha dü ük seviyede kal nt  seviyesine izin 
verilmektedir. Bu durumdaise ara t rmalar geleneksel fungusitlerin kullan lamayaca  bir senaryonun varl nda ne 
yap labilece ine odaklanmal d r. Böyle bir durumda, hasat sonras nda tatmin edici bir hastal k kontrolü, kapsaml  bir 
patojen biyolojisi ve epidemiyolojisi bilgisine ve hastal k olu umunu etkileyebilecek tüm hasat öncesi, hasat zaman  ve 
hasat sonras  faktörleri göz önünde tutacak entegre hastal k yönetimi programlar n  benimseyerek mümkün olabilir. 

Alternatif fiziksel çürüme kontrol yöntemleri aras nda, s cakl k uygulamalar  en yayg n ve popüler olan d r çünkü nispeten 
etkili, basit, ucuz ve uygulanmas  kolayd r ve di er kontrol sistemleri ile kombine edilebilir. S cakl k uygulamalar  
sonucunda meyve olgunla mas  yava lamakta, uygun s cakl k ve uygulama süresi ile ürün yüzeyinde bulunan patojenlerin, 
meyveye zarar vermeyecek ekilde azalt lmas  veya yok edilmesi sa lanmaktad r. Turunçgillerde P. digitatum ve P. 
italicum’a kar  test edilen en önemli hasat sonras  s cakl k uygulamalar ; s cak hava, s cak su dald rma (SSD) ve s cak suyla 
f rçalamad r. SSD genellikle 40-55°C'ye s t lm  suda nispeten k sa dald rma (1-5 dakika) olarak uygulanmaktad r. 

Yap lan baz  çal malarda organik ve inorganik tuzlar n çe itli meyve türlerinin hasat sonras  hastal klar n n kontrolünde 
etkili olduklar  belirlenmi tir. Bu tuzlar aras nda yer alan, karbonat, bikarbonat, elat, sorbat, silikat vb., küçük ve büyük 
ölçekli birçok ara t rmada hasat sonras  turunçgil meyve çürüklüklerine kar  kapsaml  bir ekilde test edilmi tir.  Bu 
bile ikler, "Genellikle Güvenilir Olarak Tan mlanan" (GRAS) kategorisine ait olduklar ndan ve g da endüstrisinde izin 
verildi i için özel bir ilgi kazanmaktad r. Turunçgillerde yürütülen çal malarda yukar da bahsedilen inorganik tuzlardan 
potasyum bikarbonat’ n yayg n depo çürüklüklerine neden olan hastal k etmeni Penicillium spp.’yi kontrol alt na alabildi i 
saptanm t r. 

Öte yandan çal malar, turunçgillerin depo ömrünü uzatmada hasat sonras  transpirasyonun azaltman n en önemli faktör 
oldu unu göstermektedir. Turunçgillerin hasat sonras  do al malzemelerle kaplanmas  meyvenin albenisini art rmak 
yan nda, su kayb n , solunum h z n  azalt r ve meyvelerin birbirine enfeksiyon geçi ini engeller. Arap zamk  (Arabic Gum, 
AG) yayg n bir g da katk  maddesi olarak endüstriyel alanda s kl kla kullan lan bir polisakkarittir. Di er zamklar-gumlarla 
kar la t r ld nda yüksek konsantrasyonlarda suda mükemmel çözünürlü ü ve dü ük viskozitesi olan bir hidrokolloiddir. 
Öte yandan Arap zamk , FAO/WHO G da Katk  Maddeleri Uzman Komitesi taraf ndan en yüksek toksikoloji güvenlik 
statüsüne sahip katk  maddeleri s n f na al nm t r. Son y llarda yap lan çal malarda, hasat sonras nda meyvelerin Arap 
zamk  ile kaplaman n su kayb n  azaltt , meyvelerin olgunla mas n  geciktirdi i, depo ve raf ömrünü uzatt  
belirlenmi tir. 

Entegre hastal k yönetimi programlar  içinde potansiyel olu turan ve tüm dünyada ara t r lan sentetik kimyasallara alternatif 
çevre dostu hasat sonras  uygulamalar  aras ndan, bu çal ma ile turunçgillerde hasat sonras nda ortaya ç kan fizyolojik ve 
patolojik kaynakl  kay plar  azaltabilecek ümit var özgün bir teknoloji geli tirilmesi amaçlanmaktad r.  Bu hedeflerle bu 
projede, tek ba na s cakl k (s cak su), inorganik tuzlardan potasyum bikarbonat, Arap zamk  uygulamas n n,  iki erli veya 
tümünün kombinasyonunun hasat sonras nda turunçgil mavi ve ye il çürüklük kontrolü, depo ömrü ve meyve kalitesi 
üzerine etkileri ara t r lacakt r.     

Proje ile  
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Portakalda ürün fazlas  söz konusu oldu undan so ukta muhafaza ile pazarlama periyodu uzayacakt r. 

Depolanan portakallar daha yüksek fiyattan al c  bulabilecek, üretici ürününü de erine satabilecektir. 

Hasat sonras  çevre dostu s cak su uygulamalar n n portakallar n depo çürüklüklerinin kontrolünde tek ba na ve di er 
uygulamalarla birlikte alternatif olma potansiyeli de erlendirilecektir. 

Potasyum bikarbonat gibi güvenli say lan g da katk lar n n portakalda depo hastal klar n n kontrolü üzerine etkisi 
ara t r lacak ve alternatif uygulama olma potansiyeli de erlendirilecektir. 

Ülkemizde hasat sonras nda kaplama materyali olarak neredeyse hiç çal lmam  olan Arap zamk n n geleneksel mumlama 
uygulamalar na alternatif uygulama olma potansiyeli de erlendirilecektir. 

Yukar da bahsi geçen üç çevre dostu uygulaman n kombinasyonu ile hasat sonras nda turunçgillerde depo çürüklüklerinin 
kontrolünde geleneksel fungusitlere alternatif entegre hastal k yönetimi program  olu turulmaya çal lacakt r. 

Yap lacak hasat sonras  çevre dostu uygulamalarla kal nt  riski olmadan portakal ihracat  gerçekle tirmemiz söz konusu 
olabilecektir. 

Alternatif uygulamalar n, so ukta muhafazan n, depolama süresinin meyvenin kalite parametreleri üzerine etkileri 
belirlenecektir.  

Proje ç kt lar n n ekonomik anlamda ilgili sektörlere aktar lmas n n ürün kayb n n ve kal nt  riskinin azalt lmas  ile do rudan 
ve dolayl  olarak ülke ekonomisine katk s  olaca  dü ünülmektedir. 

 

 

Yara patojenleri aras nda, ekonomik aç dan turunçgillerde en fazla kayba ye il ve mavi çürüklük olarak bilinen hastal klara 
neden olan Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. ve Penicillium italicum Wehmer yer almaktad r. Bu funguslar kabuk yara 
patojenleri olup meyveyi kabuk yaralar  arac l yla ya tarlada ya hasat s ras nda yada hasattan sonra ta ma s ras nda, 
paketleme evindeki i lemede ve pazarlama a amas nda enfekte ederler.  Ye il ve mavi çürüklük özellikle spanya, 
Kaliforniya, Güney Afrika ve Türkiye gibi Akdeniz iklimine sahip tüm turunçgil yeti tirme alanlar nda büyük önem arz 
eder. Çünkü P. digitatum veya P. italicum’un çürük meyvede bir jenerasyonunun tamamlanmas  normal oda ko ullar nda 
20–25°C’de 7-10 gün içinde gerçekle ir ve sporlar  hava ak m  ile kolayca yay l r (Palou, 2014). Dolay s yla, turunçgil 
bahçelerinde ve paketleme evlerinde mantar inokulumunun kayna  hasat sezonu boyunca kesintisiz bulunmaktad r ve 
meyve kolayca kontamine olabilir. Ayr ca, sa l kl  turunçgil meyvesi, hastal kl  meyvelerin i lenmesi s ras nda bu iki 
mantar n konidileri ile bula rsa pazarlanamaz hale gelebilir (Kanetis vd., 2007). 

P. digitatum'un birincil enfeksiyon yay l mlar , hasat s ras nda ve ard ndan elleçleme s ras nda meyve üzerinde olu an 
yaralardan kaynaklan r. P. digitatum, karma k polisakaritleri asimile ederek basit ekere dönü türen ve büyüme ve üreme 
için kullan lan çe itli hücre d  enzimler üretebilir. Kabul edilebilir düzeyde kontrol sa lamak için bu enfeksiyonlar n 
ortadan kald r lmas  gerekir. Dünyada uzun y llard r, ye il küf, imazalil (IMZ), tiabendazol (TBZ), sodyum orto-fenil fenat 
(SOPP) (Eckert ve Ogawa 1988) fungusit uygulamalar  ile kontrol edilmektedir.  

Toker ve Biçici (2001), turunçgil meyvelerinin hasat, ta ma, paketleme, depolama ve pazarlama dönemlerinde 
bozulmalar na neden olan Penicillium digitatum, Penicillium italicum’un benomyl, thiabendazole ve imazalil fungisitlerine 
kar  direnç durumlar n  ara t rm t r. Paketleme evlerinden, turunçgil bahçelerinden ve semt pazarlar ndan al nan meyveler 
ile paketleme evleri atmosferinden toplanm  42 adet P. digitatum ve P. italicum izolat ndan 41.8’nin benomyl, 
thiabendazole ve imazalil’e direnç kazand klar  bulunmu tur. Özellikle, paketleme evlerinden toplanm  ilaçl  meyvelerden 
izole edilmi  4 adet P. digitatum ve 2 adet P. italicum izolat  ED50, ayr ca 2 adet P. digitatum ve 1 adet P. italicum izolat  
ED90 de erleri aç s ndan her üç fungisite kar  dayan kl  bulunmu tur.  

Schirra vd. (1997), hasat sonras nda limonlara 500, 1000, 2000 ppm imazalil içeren 50°C s cak su banyosuna dald rma 
uygulamas  yapm lar ve kontrol olarak 1000 ppm imazalil içeren 20°C su banyosuna dald rma uygulamas  yapm lard r. 
Meyveler, 9°C’de 13 hafta muhafazaya al nm  ve ard ndan raf ömrü süresince meydana gelen de i imlerin incelenmesi için 
21°C’de 1 hafta bekletilmi tir. Imazalil uygulamas  Penicillium çürümelerine kar  %90-96 oranlar nda ba ar l  
bulunmu tur. Ancak 1000 ve 2000 ppm’lik dald rmalarda imazalilin kabukta kahverengi lekeler b rakt  ve muhafaza 
periyodunun sonunda bu meyvelerde kötü bir kokunun oldu u gözlenmi tir. Dolay s  ile bu meyveler pazarlanamaz kabul 
edilmi tir. Di er uygulamalar incelendi inde, meyve çürümesi bak m ndan 50 ppm imazalil ile s cak su kombinasyonunun 
yüksek dozda kullan lan imazalil ile istatistiksel olarak fark göstermedi i ve kalite kriterlerinin korundu u belirlenmi tir. 
Sonuç olarak, 50°C s cak su ile 50 ppm imazalil kombinasyonunun 13 haftal k muhafaza periyodu süresi için uygun bir 
kombinasyon oldu u bulunmu tur. 
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Hasat sonras  fungal çürüklüklerin azalt lmas nda sentetik kimyasal fungusitler kullan lmaktad r ama toksik etkisi, fungusite 
dayan kl l k ve hem çevre hem de insan sa l na olumsuz etkisiyle ilgili problemler nedeniyle hastal k kontrolü için 
alternatif yöntemlere yo un ihtiyaç bulunmaktad r. Genel olarak, konvensiyonel sentetik fungusitlere alternatif olabilecek 
yöntemler fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak s n fland r labilir (Palou vd., 2008). 

Lurie (1998), son y llarda tüketicilerin hasat sonras nda kullan lan fungisitlere kar  bilinçlenmeye ba lad klar n  
bildirmi tir. Artan talebe kar  hasat sonras nda kimyasallar  azaltacak alternatif uygulamalardan bir tanesinin de fiziksel 
uygulamalar oldu unu belirtmi tir. Fiziksel uygulamalardan s cakl k uygulamalar n n; s cak hava, s cak buhar veya s cak su 
olarak üç farkl  ekilde uygulanabilece ini bildirmi tir. S cakl k uygulamalar  sonucunda meyve olgunla mas  
yava lamaktad r. Bunun d nda, ürün grubuna göre de i mekle beraber 35°C ve üzerinde uygulanan s cak uygulamalar n, 
depolama süresince ürünlere dü ük s cakl k zarar na kar  tolerans kazand rd  bulunmu tur. S cakl k uygulamalar n n bir 
di er avantaj  ise, uygun s cakl k ve uygulama süresi ile ürün yüzeyinde bulunan patojenlerin, meyveye zarar vermeyecek 
ekilde azalt lmas  veya yok edilmesidir. Bunun d nda ürün yap s na göre de i mekle beraber ürüne, dü ük s cakl k 

derecelerinde, muhafazas  süresince dayan m kazand rmas  en önemli avantajlardan biri olarak belirtilmi tir. 

Hasat edilen ürünlere s cakl k uygulanmas nda genellikle s cak hava ve s cak sudan yararlan ld  dikkat çekmektedir. S cak 
hava uygulamalar  s cak su uygulamalar na göre daha uzun süreli (38-46°C’de 12 saat-4 gün) uygulamalar olup, literatürde 
tedavi edici uygulama olarak isimlendirilmektedir. Tedavi edici uygulama olarak kabul edilmesinin nedeni, hasat s ras nda 
meydana gelen ve patojenlerin ürüne penetrasyonunda faydaland klar  yaralar  birtak m fiziksel ve biyokimyasal savunma 
mekanizmalar  yard m  ile tedavi etmesinden kaynaklanmaktad r. S cak su uygulamalar  ise, daha k sa süreli (45-60°C’de 30 
saniye-5 dakika) uygulamalard r (Paull ve McDonald, 1994). Özellikle son y llarda hasat edilen ürünlere s cakl k 
uygulamas nda mikrodalga teknolojisinden de yararlan lmaktad r (Ikediala vd., 1999). S cak suyun meyvelere uygulanmas  
dald rma, püskürtme ve f rçalar yard m yla durulama eklinde yap lmaktad r (Schirra vd., 2000). 

S cak su uygulamalar n n hasat sonras  hastal klara etkilerinin ara t r ld  çal malarda, mandarinlerde 52-53°C s cak suda 
3-6 dakika dald rman n (Schirra ve Malus, 1995; Erkan vd., 2005); portakal ve alt ntopta 56-59°C s cak suda 20 saniye 
f rçalama veya 60°C s cak suda 10 saniye f rçalama (Porat vd., 2000a, b; Rodov  vd., 2000) uygulamalar  depo 
çürüklüklerinin kontrolünde etkili bulunmu tur. Ayr ca, s cak su uygulamalar n n entegre mücadele anlay  içerisinde di er 
mücadele yöntemleri ile birlikte kullan m na yönelik olarak yürütülen ara t rmalar bulunmaktad r.   

Çürümeye neden olan patojenlerin s cakl k uygulamas na olan tepkisini etkileyen baz  faktörler mevcuttur. Bunlar, sporlar n 
su içeri i, inokulumun ya , inokulumun konsantrasyonu ve konukçu bitkinin s cakl a olan tepkisi eklinde 
grupland r labilmektedir. Bu faktörlere ba l  olarak s cakl k uygulamalar n n etki mekanizmas , patojen üzerindeki do rudan 
ve dolayl  etkisi olmak üzere iki ba l k alt nda incelenebilir (Karabulut vd., 2005). Do rudan etkisi incelendi inde, s cakl k 
uygulamalar n n nukleus ve hücre duvar n n i leyi ine zarar verdi i, proteinlerin yap s n  bozdu u, mitokondri ve koful 
membran n n fonksiyonunu bozdu u ve spor sitoplazmas nda bo luklar olu turdu u belirlenmi tir (Barkai-Golan, 2001). 
Öte yandan dolayl  etkisi incelendi inde, s cakl k uygulamalar n n, turunçgil meyvesinin kabu unda yaral  dokular n 
etraf ndaki hücrelerin duvarlar na ba lanan lignin benzeri polimerlerin biyosentezini de te vik etti i belirlenmi tir. 
Turunçgillerde patojenlerin penetrasyonda kulland klar  yaral  turunçgil dokusu üzerinde yürütülen bir ara t rmada, 32°C’de 
2 günlük s cakl k uygulamas  sonucu, yaral  bölgenin iyile mesini sa layan lignin benzeri bile iklerin biyosentezini katalize 
eden ve phenylpropanoid döngüsünün temel enzimlerinden phenyl ammonialyase’ n (PAL) aktivitesinin uyar ld  tespit 
edilmi tir (Ben-Yehoshua vd., 1987). 

Pekmezci vd. (1997) taraf ndan yap lan bir çal mada, Klemantin mandarinlerine 25°C ve 53°C’de iki dakika s cak su ile 
benomyl ve imazalil uygulanm t r. Daha sonra bu mandarinler, 1°C ve 3°C s cakl k, %85-90 oransal nem içeren so uk 
hava depolar nda muhafaza edilmi tir. Deneme sonuçlar na göre, Klemantin mandarinlerine depolama öncesi s cak su ve 
kimyasal uygulamalar n n, ü üme zarar n  ve çürük meyve miktar n  azaltarak muhafaza üzerine olumlu etki yapt  
bildirilmi tir. 

Özkaya (2007), Marsh Seedless, Star Ruby ve Rio Red alt ntop çe itlerini derim sonras  56°C s cak suya 60 saniye süreyle, 
Minneola Tangelo ve Robinson mandarinleri ise 50°C s cak suya 30 saniye süreyle dald rm t r. S cak su uygulamalar , bu 
uygulamalar n 500 ppm imazalil ile kombinasyonu, ayr ca 500 ppm imazalil uygulamas  ile kontrol kar la t r lm t r. 
Deneme sonucunda, en yüksek çürüme kontrol meyvelerinde saptanm t rm lard r. S cak su ve imazalil uygulamalar  ile 
çürümeler azalm , fakat çürümeleri azaltmada en etkili sonucu, s cak su ile imazalil kombinasyonu sa lam t r. Bu deneme 
ile uygun s cakl k ve dald rma süreleri ile 500 ppm dü ük dozda imazalil kombinasyonunun muhafaza süresince meyve 
kalitesini en iyi ekilde korudu u, mantarsal nedenli bozulmalar  azaltt  saptanm t r. 

Son y llarda artan tüketici bilinci ve çevreye duyarl l n artmas yla hasat sonras  meyve çürümelerinin kontrolü için güvenli 
alternatif mücadele yöntemleri vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmi tir. Bu perspektifte, yayg n kullan lan g da katk  
maddelerinin baz lar n n, GRAS bile iklerinin ve dü ük toksisitesi olan bile iklerinin sulu çözeltileri, hasattan sonra meyve 
ve sebze hastal klar n  kontrol etmek için yap lan ticari denemelerde de yayg n olarak test edilmi tir (Youssef vd., 2008; El-
Mougy vd., 2008; Janisiewicz ve Conway, 2010). Bu bile ikler, "Genellikle Güvenilir Olarak Tan mlanan" (GRAS) 
kategorisine ait olduklar ndan ve tar msal g da endüstrisinde izin verildi i için özel bir ilgi kazanmaktad r. 

Yap lan baz  çal malarda organik ve inorganik tuzlar n çe itli meyve türlerinin hasat sonras  hastal klar n n kontrolünde 
etkili olduklar  belirlenmi tir. (Sanzani vd., 2009; Mari vd., 2010; Ippolito ve Sanzani, 2011; Romanazzi vd., 2012; Youssef 
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ve Roberto, 2014). Bu tuzlar aras nda, karbonat, bikarbonat, elat, sorbat, silikat vb., küçük ve büyük ölçekli birçok 
ara t rmada  hasat sonras  turunçgil meyve çürüklüklerine kar  kapsaml  bir ekilde test edilmi tir (Palou vd., 2008, 2009; 
Smilanick, 2011; Youssef vd., 2012a, 2012b).   

Palou vd. (2002), Klemantin mandarinlerini P. digitatum ve P. italicum ile yapay olarak inokule etmi lerdir. Bula k 
meyveleri 20, 45 ile 50°C’deki su ve yine ayn  s cakl klardaki 0, 2 ve 3 (w/v)’lük sodyum karbonat çözeltisine 60 ve 
150 saniye süreyle dald rm lard r. Bu mandarinlerin 20°C’de ve 90 oransal nemde 7 gün depolanmas ndan sonra çürüme 
oran  belirlenmi tir. 45 ve 50°C’deki s cak su her iki hastal n kontrolünde çok ba ar l  bulunmam t r. Sodyum karbonat n 
tüm s cakl klarda ve tüm dald rma süreleri için; tek ba na s cak su uygulamalar  ile kar la t r ld nda, çürüklük 
kontrolünde daha etkili oldu u kaydedilmi tir. Öte yandan, s t lm  sodyum karbonat çözeltisi, 20°C’deki çözeltiden daha 
etkili olmu tur. 50°C’deki 3’lük sodyum karbonat çözeltisine 150 saniye dald rma, ye il ve mavi küfü tamamen kontrol 
alt na alm t r. 50°C’deki sodyum karbonat çözeltisi, 60 gün boyunca 3.5°C’de depolanm  mandarinlerde ye il ve mavi 
küfün oran n  önemli derecede azaltm t r. Her iki hastal k, mandarinlerin oda s cakl nda 2 ya da 3’lük sodyum 
bikarbonat çözeltisi içerisine 60 ya da 150 saniye dald r lmas yla %40-60 aras nda azalm t r.  

Larrigaudiere vd. (2002), ticari olgunluktaki Klemantin meyvelerindeki P. digitatum ile mücadele için, s cak suya (45°C’de 
2.5 dakika), tek ba na %2 sodyum karbonat ve 2 sodyum bikarbonat çözeltilerine dald rma veya s cak su ile kombine 
ederek dald rman n potansiyelini ara t rm lard r. ki ay süreyle yap lan gözlemlerde uygulamalar n kabukta deformasyon, 
iç olgunlukta ve a rl k kayb  art na sebep oldu u görülmü tür. Karbonat ve bikarbonat solüsyonlar  depolama boyunca 
ye il küfü etkili bir ekilde kontrol etmi , fakat s cak su kontrol etmemi tir. Kontrol meyveleri ve s cak su uygulanm  
meyveler, karbonat ve bikarbonat uygulamalar  yap lm  meyvelerle kar la t r ld nda, daha az dayand , depolama 
boyunca daha fazla a rl k kayb na u rad  ve daha az sertlik gösterdi i görülmü tür. Ayr ca, meyveler karbonat ya da 
bikarbonatla muamele edildi inde, olgunla ma indeksinde daha az art  bulunmu tur. Meyvelerin yaln zca s cak su ile veya 
karbonatla kombine edilerek uyguland nda, depolaman n ilk ay nda olgunla mada herhangi bir de i iklik olmam t r. 
Karbonatla ve bikarbonatla muamele edilmi  meyvelerde a rl k ve sertlik kayb nda gözle görülür bir azalma olmu , fakat 
olgunla ma indeksi de i memi tir. A rl k ve sertlik kayb n n olmamas  için, sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat 
uygulamalar ndan sonra derhal meyveleri durulaman n gereklili i basit bir çözüm olarak belirtilmi tir. 

Turunçgiller klimakterik de ildir, dolay s yla solunum h z  ve etilen üretimi büyüme ve olgunla ma ile ilgili de i imlerle 
birlikte klimakterik meyvelerdeki gibi dikkat çekici art  sergilemez. Bununla birlikte, di er tropik ve suptropiklere k yasla 
nispeten daha uzun raf ömrüne sahip olmalar na ra men uygun ekilde i lenmez ve depolanmazlarsa önemli oranda hasat 
sonras  fizyolojik kay plara maruz kalabilirler. Di er bahçe ürünlerinde oldu u gibi turunçgillerde önemli hasat sonras  
kay plar, a rl kça kayb  ve fizyolojik bozukluklardan kaynaklan r. Hasattan sonra turunçgil meyvesinin su kayb , her ne 
kadar fizyolojik bir bozukluk olarak dü ünülmese de kalite kayb  ve tüketici kabul edilebilirli inin azalmas ndan 
sorumludur ve bu sadece do rudan kantitatif kay plara de il (sat labilir a rl n kayb ), ayn  zamanda görünü teki 
bozulmalara (solma ve büzü me) ve yumu amaya neden olur. Buna ek olarak, turunçgil meyvelerini etkileyen fizyolojik 
bozukluklar n (sap dibi kabuk çökmesi (SERB) ve ye il dü menin büzülmesi vb.) ço u su kayb  ile ilgilidir (Grierson ve 
Miller, 2006).  

SERB, meyvenin sap dibindeki kabu un etraf ndaki epidermal dokular n n çökmesi ve ard ndan kararmas d r. Bu bozukluk 
özellikle hasat sonras  dönemdeki dü ük oransal nem ile ile ili kili olmas na ra men hasat öncesi ko ullar n meyvenin 
SERB'e duyarl l  üzerinde kritik bir etkisi oldu u görülmektedir. Baz  durumlarda, su stresi çekmi  a açlardan hasat edilen 
meyvelerdeki SERB olu umunun su stresi çekmeyenlere göre veya azot ve potasyum bak m ndan beslenme dengesizli i 
gösterenlerde daha fazla oldu u bildirilmi tir. Ye il dü me dokusunun kurumas  ve dü mesi, ya lanma ili kili olup hücre 
zay flamas  ve olgun meyvenin su kayb ndan kaynaklan r (Palou vd., 2015). 

Çal malar, turunçgillerin depo ömrünü uzatmada hasat sonras  transpirasyonun azaltman n en önemli faktör oldu unu 
göstermektedir. Terleme sonucunda meydana gelen su kayb , sadece turunçgil meyvelerinin buru ma, yumu ama ve 
kurumas na neden olmakla kalmaz ayn  zamanda gençlik hormonu (gibberellin gibi) dengesinin ya lanmaya dönmesine 
(etilen) neden olur ve meyve görünümünü bozar. Turunçgillerde, su kayb n  önlemek amac yla parafin mumu içeren 
kaplamalar kullan labilir. 1950’lerde, donuk görünümlerine ra men, carnauba mumlar kullan lmaya ba lanm  ve bunlar 
polietilen ve parafinle kombine edilerek limonlara uygulanm t r. Yine 1960’larda, turunçgil ürünlerinde suda çözünen 
reçine ve ellaklardan yap lan mumlar kullan lm t r (Koyuncu ve Savran, 2002) 

Meyvelerin do al malzemelerle kaplanmas  tat ve tazeli in korunmas nda etkilidir. Solunum h z n  azalt r ve böylece 
meyvelerin ya lanmas n  geciktirir ve meyvelerin birbirine enfeksiyon geçi ini engeller. Turunçgillerde mumlama (Fan vd., 
2009; Tietel vd., 2010; Romanazzi, 2010),kitosan (Park ve Zhao, 2004; Xu vd., 2007; Obenland vd., 2008) ve büyüme 
düzenleyicilerin meyve kabu unun kalitesini korumak ve turunçgillerde raf ömrünü uzatmak amac yla kullan mlar  bir çok 
çal mada incelenmi tir. 

G da endüstrisinde enzimatik ve bakteriyel bozulman n geciktirilmesi ile g da güvenli inin sa lanmas  için farkl  muhafaza 
ve ambalaj teknikleri kullan lmaktad r. Bu konudaki önemli geli melerden birisi olan yenilebilir film ve kaplamalard r. Bu 
ürünler g dalar  korumak, raf ömürlerini uzatmak amac yla bir g dan n yüzeyi üzerinde olu turulmu  ince tabakal , g dayla 
birlikte yenilebilen, sentetik olmay p do al kaynaklardan elde edilen maddelerdir (Dursun ve Erkan, 2009).  

Yenilebilir filmler veya kaplamalar belirli bir su geçirgenli i veya gaz (oksijen, karbondioksit) geçirgenli ine sahip 
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olduklar ndan kullan ld klar  g dan n su kayb n  önledikleri gibi oksijen geçirgenli ini azaltt  için mikrobiyolojik ve 
kimyasal bozulmalara kar  da g day  korur. Bu kaplamalar g dan n yüzeyinin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini 
sa layarak duyusal özelliklerini de iyile tirir. Bununla birlikte yenilebilir kaplamalar ve filmler besin ö esinin, 
antimikrobiyal maddelerin, antioksidanlar n ve renk maddelerinin çok iyi birer ta y c s d r (Mehmeto lu, 
2010).Antimikrobiyaller, antioksidantlar ve aroma bile enlerinin ilavesiyle g dan n mekanik ve biyolojik özelliklerini 
iyile tirebilirler. Yenilebilir filmlerin mekanik özelliklerini artt rmak için film formülasyonlar nda gliserin, etilen glikol, 
sorbitol, mannitol ve polietilen glikol gibi çe itli plastikle tiriciler kullan lmaktad r. Bu katk  maddeleri genelde dü ük 
molekül a rl na sahip küçük moleküllerdir ve polimerlere uygun kaynama s cakl klar na sahiptirler. Plastikle tiriciler 
paketleme sanayinde önemli olan film k r lganl n  dü ürmekte ve filmin esnekli ini de artt rmaktad rlar. Yenilebilir film 
ve kaplamalar normal olarak mikroorganizma geli mesini destekleyebildiklerinden, su aktivitesine, pH’ya, s cakl a, 
atmosfere ve süreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Yenilebilir film ve kaplamalar n koruyucu fonksiyonu film ve 
kaplamaya antioksidan ve antimikrobial maddelerin ilavesi ile geli tirilebilmektedir (Temiz ve Ye ilsu, 2006). 

Ayranc  ve Tunç (1997), metil selüloz, polietilen glikol, stearik asit, palmitik asit ve laurik asitten haz rlad klar  yenebilir 
filmlerle taze fasülye ve çilekleri kaplam lard r. Elde edilen sonuçlara göre, uygulama yap lan ürünlerin su kayb  daha az 
bulunurken, albenilerinin ise kaplamayla artt  belirtilmi tir. 

Ayr ca filmlerin yüzey görünümünün iyile tirilmesi ve yap kanl n n da azalt lmas  gerekmektedir. Hidrokolloid yap da 
olan filmler genellikle lipid veya mumlardan üretilen ayn  özellikteki filmlerden daha do al yap dad r. Ayr ca, yenilebilir 
filmlerin üretiminde kullan lmak üzere arzu edilen duyusal kalite de erlerine sahip maddelerden de yararlan labilir. Bu 
ekilde üretilen yenilebilir filmler g dan n renk, lezzet, asitlik, tatl l k ve tuzluluk gibi g da de erlerinin korunabilmesine 

yard mc  olmaktad r (Sar o lu, 2005). 

Arap zamk  (Arabic Gum, AG) yayg n bir g da katk  maddesi olarak endüstriyel alanda s kl kla kullan lan bir polisakkarittir 
(Motlagh vd., 2006). Arap zamk , FAO/WHO G da Katk  Maddeleri Uzman Komitesi taraf ndan en yüksek toksikoloji 
güvenlik statüsüne sahip katk  maddeleri s n f na al nm t r (Anderson ve Eastwood, 1989). Bununla birlikte, antifungal bir 
madde olarak AG kullan m  henüz rapor edilmemi tir. 

Arap zamk  (AG), Senegal akasyas n n veya di er Akasya türlerinin kurutulmu  kök ve dallar ndan elde edilen sak zl  bir 
eksudatt r. Di er zamklar-gumlarla kar la t r ld nda yüksek konsantrasyonlarda suda mükemmel çözünürlü ü ve dü ük 
viskozitesi olan bir hidrokolloiddir (Ali vd., 2010). 

Arap zamk , bitki taraf ndan enfeksiyon, yaralanma, s cakl k ve kurakl k gibi stresler oldu unda üretilen bir salg d r. A ac n 
dallar ndaki kambiyumunda (Islam vd.,1997) olu ur. Bu zamk eksudat n n, emülsiyonlar  ve dispersiyonlar  stabilize etme 
kabiliyeti nedeniyle çe itli endüstrilerde uygulamalar  bulunmaktad r (Randall vd., 1988). Basit ekerler, yani ço unlukla 
galaktoz, arabinoz, ramnoz ve glukuronik asitten olu ur ve proteinli bir fraksiyona kovalent olarak ba lan r (Mcnamee vd., 
1998). 

Arap zamk , yenilebilir bir kaplama olarak s n fland r lmakta olup depo ve raf ömrünü uzatmak ve meyvelerin mikrobiyal 
güvenli ini artt rmak için kullan l r (Rooney, 2005). Hasattan sonra farkl  konsantrasyonlarda Arap zamk  uygulanan tatl  
laymlar n (Escandari vd., 2014); çileklerin (Yarahmadi vd., 2014); domateslerin (Ali vd., 2012) ve h yarlar n (Al-juhaimi 
vd., 2012) hasat sonras  kalite ve depo ömürleri artm  ve kaplanmam  kontrol meyveleriyle kar la t r ld klar nda 
olgunla ma i lemini, a rl k kayb , sertlik, titre edilebilir asitlik, SÇKM, C vitamini, renk de i imini ertelemi  ve çürüme 
yüzdesini azaltm t r.  

Hasat sonras nda meyvelerin Arap zamk  ile kaplanmas  su kayb n  ve meyvelerin a rl k kayb n  azalt r ve meyvelerin 
olgunla mas n  geciktirir (Creel vd., 2006; Ali vd., 2010). 

Arap zamk n n yenilebilir bir kaplama olarak kullan lmas , Ali vd. (2010) taraf ndan ara t r lm t r (Ali vd., 2010; 2013). 
Çal mada, Arap zamk  ile yenilebilir bir kaplama geli tirilmi  ve 5-20 aras nda de i en konsantrasyonlarda domatesler 
üzerine uygulanm t r. Optimum konsantrasyonlarda, kaplaman n 20°C'de saklanan domateslerin olgunla mas n  
geciktirdi i ve hasar görmeden 20 güne kadar domateslerin raf ömrünü ba ar yla uzatt  bulunmu tur. Domates meyvesinin 
a rl k kayb , modifiye atmosfer olu turup meyvenin su içeri inin korunmas n  sa lamaya yard mc  olan 10-15 oran nda 
Arap zamk  kullanarak azalt labilmi tir. Daha dü ük konsantrasyonlarda, Arap zamk n n viskozitesi istenen su geçirgenlik 
kalitesine sahip tutarl  bir film olu turmak için çok dü ük bulunmu tur.  15'in üzerindeki seyreltmelerde, su ve gaz 
de i imini en aza indirebilen güçlü bir film olu sa da istenmeyen anaerobik fermantasyona neden olabilecek bir film 
kal nl  riski ta m t r. 

Papayalar n so ukta muhafazas  konusunda yürütülen bir çal mada, tek ba na propolisin etanolik ekstrakt n n veya arap 
zamk  ile kombinasyonunun hasat sonras  antraknozu kontrol etmesine ve kalitenin korunmas na üzerine etkileri 
ara t r lm t r.  Bu amaçla papaya meyvelerine tek ba na  0.5, 1.0 ve 1.5'lik etanolik propolis ekstrakt  veya 10'luk Arap 
zamk  kombinasyonu uygulanm  ve meyveler 13±1°C'de 80-90 oransal nemde 28 gün süreyle depolanm lard r. Misel 
geli imindeki en fazla azalma ( 87) ile 1.5'lik propoliste olmu tur. Dolay s yla propolis uygulamas  hasat sonras  
antraknoz geli imini geciktirmi  ve kaliteyi korumu tur.  1.5 propolis ile 10'luk Arap zamk  kombinasyonu sinerjistik 
bir etki yaparak di er tüm uygulamalara göre antraknoz olu umunu ve a rl k kayb , meyve eti sertli i, SÇKM, titre 
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edilebilir asitlik kayb n  daha fazla azaltm t r. 

 Arap zamk n n benzersiz emülsifikasyon özellikleri, bu do al ürünün aromatik ya lar  enkapsüle etmek için kullan lmas na 
da olanak tan r (Islam vd.,1997). Ya  damlac klar n n enkapsüle olmas , ya -su ara yüzünde adsorbe oldu u tespit edilen 
protein bak m ndan zengin bir fraksiyonun varl na at fta bulunmaktad r. Hidrofilik polisakarit zincir damlac klar n 
toplanmas n  veya birle mesini önlerken, protein zincirlerinin su damlac klar na adsorbe edildi i hipotezi ileri sürülmü tür 
(Randall vd., 1988). Arap zamk , proteinli fraksiyonun varl na atfedilen ara yüzey gerilimini dü ürme özelli ine de 
sahiptir (Islam vd.,1997). 

Navel portakallar nda yürütülen bir çal mada, 1.0 ve 2.0 oran nda kekik ya  ve 2.0 konsantrasyonda tatl  badem ya , 
in vitro olarak P. digitatum do rusal büyümesini tamamen kontrol ederken, ac  badem ya  di er uygulamalar ve kontrole 
k yasla mantar geli imini orta seviyede kontrol edebilmi tir. Aloe Vera jel, tüm konsantrasyonlarda fungusun do rusal 
büyümesinde önemli ölçüde azalma sa lam t r. Aloe Vera jelin yüksek konsantrasyonlar   1 ve 2 kullan lm t r, 
s ras yla mantarsal geli imini 63.3 ve 77.2 oran nda azaltm t r. Zeytin suyu özütü ise mantarsal geli imi orta seviyede 
azaltabilmi tir. Kontrol grubu ve di er uygulamalarla k yaslan rsa, Arap zamk  ( 5) portakal meyvelerini tüm depolama 
dönemlerinde hastal k görünme ve hastal k iddetini azaltmak anlam nda orta seviyede etki sa lam t r. Di er taraftan, 
yüksek konsantrasyonda test edildi inde (  4), tatl  badem, ac  badem ve kekik ya  ilk depolama döneminde hastal k 
görünme ve hastal k iddetinin tamamen azalmas na neden olurken, 60 gün depolamadan sonra, yüksek konsantrasyonda 
kekik ya  ( 4) ve Arap zamk  (  5) ile kaplanan meyveler, hastal k görünme ve hastal k iddetinde ( 80 lerde azalma) 
çok yüksek oranlarda azalmaya sebep olmu lard r (Abd-Alla vd., 2013). 

 

MATERYAL ve METOT 

Materyal 

Çal mada materyal olarak ‘Washington Navel’ portakal çe idi kullan lacakt r. Göbekli portakallar içinde orta erkenci 
çe itlerden biridir. Ta maya ve depolamaya uygun bir çe ittir. Olgunla ma zaman  Aral k-Ocak ortas  gibidir ve 3-5 ay süre 
ile depolanabilmektedir. Muhafaza çal malar  BATEM Aksu kampüsünde bulunan so uk hava depolar nda yürütülecektir.  

Metod 

Meyvelerin derimi   

Portakallar optimal hasat zaman  içinde Ocak ba nda hasat edilecektir. Meyvelerin hasad  belirli aral klarla al nan 
örneklerinin suda çözünebilir kuru madde/asit (SÇKM/asit) oranlar  yakla k 8 ve usare miktarlar  ise minimum 33 iken 
yap lacakt r (Erkan, 1997). Optimal hasat zaman nda usulüne uygun olarak hasat edilen meyvelerden sa lam meyveler 
denemelerde kullan lmak üzere seçilecektir.  

 

-vivo liliklerinin Belirlenmesi 

Projenin 1. y l nda öncelikle in-vivo ko ullarda alternatif uygulamalar n etkililikleri belirlenecektir. Denemede kullan lacak 
portakal meyveleri yüzey temizli i amac yla, 0.1’lik (v/v) sodyum hipoklorit çözeltisine dald r lacak, 3 defa steril saf su 
ile y kanacak ve ard ndan normal ortam ko ullar nda kurumaya b rak lacakt r. Kuruma sonras  önceden temizlenerek 
sterilize edilen viyollere dizilecek ve küvetlere yerle tirilecektir. Meyvelerin yüzeyine uygulamalardan 24 saat önce 
Penicillium digitatum hastal k etmeni 2 noktaya inokule edilecektir. Penicillium digitatum ile haz rlanacak olan inokulum 
yo unlu u 1×108 arthrokonidium/ml olarak haz rlanacakt r. nokulum haz rlan rken etmenin patojenisite özelli ini aktif hale 
getirebilmek için haz rlanan inokulumun 10’u oran nda portakal s k larak suyundan ilave edilecektir (Smilanick vd., 
2007). nokulasyon meyve yüzeyinde iki noktadan yara açma eklinde gerçekle tirilecektir. Yara açmak için 1 mm eninde 
ve 2 mm uzunlu unda demir çubuktan yararlan lacakt r. nokulasyon, 1 mm eninde ve 2 mm uzunlu unda demir çubu un 
1×108 arthrokonidium/ml yo unluktaki inokuluma dald r ld ktan sonra meyvede yara aç lmas  eklinde yap lacakt r. Nemi 
sa lamak için küvet tabanlar na meyvelere de meyecek biçimde su eklenecek ve 23°C s cakl ktaki iklim odas nda 24 saat 
süreyle inkübasyona b rak lacakt r. nokulasyondan 24 saat sonra meyvelere alternatif uygulamalar ayr  ayr  yap lacakt r. 
Kontrol meyvelerine steril saf su püskürtülecektir. Daha sonra meyveler laboratuvar ko ullar nda kurumaya b rak lacakt r. 
Ard ndan tekrar viyollere al n p iklim odas  ko ullar nda 1 hafta süreyle depolanacakt r. 1 hafta sonunda yara yerlerindeki 
çürüklük durumuna göre çürük meyveler say l p de erlendirilecektir. Lezyon çaplar  ölçülecek ve etmenlerin sporulasyon 
durumlar  da de erlendirilecektir. Denemeler her tekerrürde 6 meyve olmak üzere 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri 
desenine göre kurulacakt r (Horuz, 2009). Hastal k olu um yüzdesi a a daki formülle hesaplanacakt r.  

Hastal k Olu umu ( )  (Çürüyen yara say s /Toplam yara say s ) x100 
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-vivo ko ullarda etkililikleri belirlenecek uygulamalar a a da verilmi tir: 

53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma (SSD) 
3 dakika (dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 1’lik potasyum bikarbonat (PB1) (w/v) çözeltisine dald rma 
Portakallar  3 dakika (dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 3’lük potasyum bikarbonat (PB3) (w/v) çözeltisine dald rma 
3 dakika (dk.) süreyle 10’luk Arap zamk   (w/v) çözeltisine dald rma (AZ10) 
3 dakika (dk.) süreyle 15’lik Arap zamk   (w/v) çözeltisine dald rma (AZ15) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 1’lik potasyum bikarbonat çözeltisine yine 3 dakika 
(dk.) süreyle dald rma (SSD+PB1) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 3’lük potasyum bikarbonat çözeltisine yine 3 dakika 
(dk.) süreyle dald rma (SSD+PB3) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 10’luk Arap zamk  solüsyonuna yine 3 dakika (dk.) 
süreyle dald rma (SSD+AZ10) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 15’lik Arap zamk  solüsyonuna yine 3 dakika (dk.) 
süreyle dald rma (SSD+AZ15) 
3 dakika (dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 1’lik potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine dald rma ard ndan yine 3 dakika (dk.) 
süreyle 10’luk Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (PB1+AZ10) 
3 dakika (dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 1’lik potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine dald rma ard ndan yine 3 dakika (dk.) 
süreyle 10’luk Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (PB1+AZ15) 
3 dakika (dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 3’lük potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine dald rma ard ndan yine 3 dakika 
(dk.) süreyle 10’luk Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (PB3+AZ10) 
3 dakika (dk.) süreyle 20°C s cakl ktaki 3’lük potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine dald rma ard ndan yine 3 dakika 
(dk.) süreyle 10’luk Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (PB3+AZ15) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 1’lik potasyum bikarbonat çözeltisine yine 3 dakika 
(dk.) süreyle dald rma ard ndan 10’luk Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (SSD+PB1+AZ10) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 1’lik potasyum bikarbonat çözeltisine yine 3 dakika 
(dk.) süreyle dald rma ard ndan 15’lik Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (SSD+PB1+AZ15) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 3’lük potasyum bikarbonat çözeltisine yine 3 dakika 
(dk.) süreyle dald rma ard ndan 10’luk Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (SSD+PB3+AZ10) 
53°C s cakl ktaki s cak suya 3 dakika (dk.) süreyle dald rma ard ndan 3’lük potasyum bikarbonat çözeltisine yine 3 dakika 
(dk.) süreyle dald rma ard ndan 15’lik Arap zamk  (w/v) çözeltisine dald rma (SSD+PB3+AZ15) 
Meyveler 30 saniye süreyle 1000 ppm’lik ticari fungusit çözeltisine dald r lacakt r. 
Kontrol (A) grubu meyveler 20°C s cakl ktaki çe me suyuna dald r lacakt r. 

 

Arap zamk  solüsyonundan 10 ve 15’lik (w/v) konsantrasyonlar n haz rlanmas  için s ras yla 10 ve 15 g toz Arap zamk  
100 ml saf suda çözülecektir. Bu solüsyon 40°C s cakl kta manyetik kar t r c  ile 60 dakika süreyle kar t r lacakt r. 
Kaplama solüsyonuna pilastikle tirici olarak 1’lik gliserol eklenecektir. Solüsyonun pH’s  bir pH metre yard m yla ve 1 
mol.L-1 sodyum hidroksit ile 5.6’ya ayarlanacakt r. Uygulamalar n ard ndan Arap zamk  kaplanan meyveler 1 saat süreyle 
kurumaya b rak lacakt r. 

 

Projenin 2. Deneme y l nda, projenin 1. y l nda in-vivo ko ullarda alternatif uygulamalarda yap lan etkililik ölçümlerinde 
ümitvar görünen, etkili oldu u belirlenen alternatif uygulamalarla deneme kurulacakt r. Bu amaçla yukar da bahsedilen 
zamanda ve ekilde hasat edilen portakallarda etkililikleri yüksek olan uygulamalar ayr  ayr  yap lacakt r.  

 

Deneme meyveleri bir adet so uk hava deposunda 5°C s cakl k ve 85-90 oransal nem içeren ortamda 5 ay süreyle 
muhafazaya al nacakt r.  

 

So ukta muhafaza ortamlar ndan her ay al nan bir grup meyve raf ömürlerini belirlemek üzere 20°C s cakl k ve 55-60 
oransal nem içeren odada 1 hafta süreyle bekletilecektir. 

 

Farkl  uygulamalar n ard ndan depolanan ve raf ömrü ko ullar nda bekletilen meyvelerden s ras yla ayda bir ve 1 hafta 
sonunda örnek al narak, muhafaza s ras nda meydana gelen çe itli fiziksel ve kimyasal de i meler incelenecektir. 
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Fiziksel ve kimyasal analizler 

 

Deneme periyodunun ba lang c nda, belirli say daki meyve teker teker numaralanarak 0.01 g duyarl l ktaki dijital bir terazi 
ile tart ld ktan sonra farkl  ko ullarda muhafazaya al nacakt r. Muhafaza periyodu süresince depolanan meyveler belirli 
aral klarla tart larak a rl k kay plar  ba lang ç a rl n n yüzdesi olarak saptanacakt r. 

 

 Muhafazan n ba lang c nda ve muhafaza s ras nda belirli aral klarla al nan meyve örneklerinden elde edilen meyve usaresi 
süzüldükten sonra, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) miktar  refraktometre ile ölçülecektir. Bu de erlerin ortalamas  
al narak SÇKM yüzde olarak hesaplanacakt r. 

Titre edile  

Muhafazan n ba lang c nda ve muhafaza s ras nda belirli aral klarla al nan meyve örneklerinden elde edilen meyve usaresi 
süzüldükten sonra, süzüntüden al nan 2 ml örnek, 0.1 N NaOH çözeltisi ve bir pH metre yard m yla titre edilecektir. 
Titrasyon i lemi her bir örnek icin 3 kez tekrarlanacak ve elde edilen titrasyon de erlerinin ortalamas  al narak her bir örnek 
için titre edilebilir asit miktar  g sitrik asit/ 100 ml usare olarak hesaplanacakt r. 

Kabuk rengi 

Muhafaza s ras nda belirli aral klarla al nan meyve örneklerinin kabuk renginde meydana gelecek de i im MINOLTA CR-
400 (MINOLTA Camera Co. LTD Ramsey. NJ) marka kromometre (renk ölçme cihaz ) ile belirlenecektir. Sonuçlar L , 
Hue°, C° de erleri cinsinden de erlendirilecektir.  

Usare  

A rl  belli olan örneklerin öncelikle meyve suyu s k lacakt r. Elde edilen meyve suyu süzüldükten sonra kalan posa 
tart lacakt r. Toplam meyve a rl nda posa ç kart larak tekrar toplam meyve a rl na bölünecektir. Elde edilen usare 
miktar  yüzde olarak hesaplanacakt r. 

 

De i ik muhafaza ortamlar ndan al nan belirli aral klarla al nan meyve örnekleri teker teker incelenerek, muhafaza s ras nda 
ortaya ç kan fungal nedenli çürük meyve miktar   olarak saptanacakt r. 

 

De i ik muhafaza ortamlar ndan al nan belirli aral klarla al nan meyve örnekleri teker teker incelenerek, muhafaza s ras nda 
ye il dü medeki de i im  olarak saptanacakt r. 

Toplam Fenolik Madde Analizi 

Toplam fenolik bile iklerin kolorimetrik olarak tayininde Spanos ve Wrolstad (1990) taraf ndan tan mlanan 
spektrofotometrik yöntem kullan lacakt r. Spektrofotometrede 765 nm dalga boyunda okunacak absorbans de erinden ve 
gallik asit ile haz rlanm  kurveden yararlan larak toplam fenolik madde miktar  hesaplanacakt r. 

 

Toplam flavonoid miktar n n alüminyum klorid ile kolorimetrik olarak tayininde Karadeniz vd. (2005) taraf ndan 
tan mlanan spektrofotometrik yöntem kullan lacakt r. Toplam flavonoid miktar  gram meyvede mg kate ine e de er olacak 
ekilde hesaplanacakt r. 

C vitamini tayini 

Muhafazan n ba lang c nda ve muhafaza s ras nda belirli aral klarla al nacak meyve usareleri süzüldükten sonra, süzüntü 
örneklerinden 5 ml al narak falkon tüpüne aktar lacak ve üzerlerine 5 ml 6 Meta-fosforik asit çözeltisi eklenecektir. 
Örnekler analiz zaman na kadar -20 oC’ de saklanacakt r. Analiz zaman nda çözünecek örnekler 5000 rpm’de 4°C’de 10 
dakika santrüfüjlenecektir. Berrak k s m al narak 0.45 m’lik teflon filtreden filtre edilerek HPLC cihaz na enjekte 
edilecektir. Brokkolilerin C vitamini miktar n  belirlemek amac yla 25, 50, 100, 150, 200 ppm L-Askorbik asit 
kromatogramlar  ile olu turulan kalibrasyon kürvesi yard m yla portakallar n C vitamini miktarlar  mg askorbik asit/ 100 ml 
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usare cinsinden hesaplanacakt r. 

Su analizi 

Uygulamalarda kullan lacak çözeltilerin ve solusyonlar n haz rl nda kullan lacak suyun analizi yap lacakt r. 

 

Proje “Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Düzen” deneme desenine göre planlanacakt r. Çal malar, 3 tekerrürlü ve her 
tekerrürde 12 meyve olacak ekilde düzenlenecektir. Varyasyon kaynaklar na ait ortalamalar n kar la t r lmas nda Duncan 
Çoklu Kar la t rma Testi kullan lacakt r. 

 
 

 
 

  
1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proje ön haz rl klar , malzeme temini ve 
depo haz rl , hasat, ba lang ç analizi, in-
vivo etkililik çal malar n n yap lmas   

X            

htiyaç olursa tekrar hasat, ba lang ç 
analizi, in-vivo etkililik çal malar n n 
tekrarlanmas  

 X           

Lezyon çaplar  ölçümü, etmenlerin 
sporulasyon durumlar n n 
de erlendirilmesi, hastal k olu um 
yüzdesinin belirlenmesi 

X X X X         

Birinci y l verilerinin de erlendirilmesi, en 
etkili alternatif uygulamalar n seçimi     X X X X X X X X 

  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Hasat, ba lang ç analizi, 1. deneme y l nda 
seçilen etkili uygulamalar n yap larak 
meyvelerin depolara yerle tirilmesi, 
depodan al nan meyve örneklerinde gözlem 
ve analizlerin yap lmas  

X X X X X X X      

Depodan al nan örneklerin raf ko ullar nda 
bekletilmesi, raf ömrü boyunca meyve 
örneklerinde gözlem ve raf sonunda 
analizlerin yap lmas  

X X X X X X X      

kinci y l verilerinin de erlendirilmesi ve 
sonuç raporu yaz m         X X X X X 
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‘Washington Navel’ Portakal Çe idinde Hasat Sonras nda Depo Çürüklüklerini 
Kontrol Edebilecek ve Meyve Kalitesini Koruyabilecek Alternatif Yöntemlerin 
Ara t r lmas  

 

Bu çal ma ile turunçgillerde hasat sonras nda ortaya ç kan fizyolojik ve patolojik kaynakl  kay plar  azaltabilecek sentetik 
kimyasallara alternatif çevre dostu hasat sonras  özgün bir teknoloji geli tirilmesi amaçlanmaktad r. 

 

-Çal madan elde edilen sonuçlar nda yay m çal malar  yap lacak, l Müdürlükleri’deki birimler 
bilgilendirilecek, so uk depocular, tedarikçiler, tüccarlar, paketleme evleri ve üreticilerle toplant lar 
düzenlenecektir. 

-Portakal uzun süre depolamaya uygun bir meyve olup, basit temel de i iklikler ve ön uygulamalar yan nda uygun 
depo artlar nda depolan rsa depo ömrü 5 aya kadar uzayabilir. Bu ekilde özellikle ihracat ans  artacak ve i leme 
sanayine daha uzun süre hammadde olabilecektir. Bu amaçla hracatç  Birlikleri ile bilgilendirme toplant s  
düzenlenecektir. 

-Fungusitlere alternatif çevre dostu uygulamalar ve depolama ve raf ko ullar  elde edilmeye çal lacak ve 
sonuçlar n yay m  sa lanacakt r.   

-Yap lacak uygulamalar n hepsi pratikte uygulama kolayl  olmas  yönüyle kolayl kla portakal muhafazas nda 
uygulamaya aktar labilecektir. 

   
1 Portakallarda so ukta muhafaza 

s ras nda fungal hastal klarla 
mücadelede fungusitlere alternatif 
çevre dostu uygulamalar n tespiti 

Proje sonuç raporu, ulusal-uluslararas  kongre, bilimsel makale, 
ihracatç lar birli i ile toplant , fuar gibi alanlarda sektöre tan t m 
 

2 Portakallarda so ukta muhafaza 
s ras nda su kayb n  önlemede 
mumlamaya alternatif yeni bir 
kaplaman n tespiti 

Proje sonuç raporu, ulusal-uluslararas  kongre, bilimsel makale, 
ihracatç lar birli i ile toplant , fuar gibi alanlarda sektöre tan t m 
 

3 
Portakallarda so ukta muhafaza 
s ras nda meyve kalitesi ve besin 
de erini koruyacak etkili uygulama 
tespiti 

Proje sonuç raporu, ulusal-uluslararas  kongre, bilimsel makale, 
ihracatç lar birli i ile toplant , fuar gibi alanlarda sektöre tan t m 
 

4 Portakallarda raf ömrü s ras nda 
meyve kalitesi ve besin de erini 
koruyacak etkili uygulama tespiti 

Proje sonuç raporu, ulusal-uluslararas  kongre, bilimsel makale, 
ihracatç lar birli i ile toplant , fuar gibi alanlarda sektöre tan t m 

 
 

 

06 Sermaye Giderleri (Tl)  
   4.   

06 1 Mamul Mal Al mlar  12500 3000    

06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6250 2250    

06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 4000 4000    

06 9 Di er Sermaye Giderleri 1500 1500    

Toplam 24250 10750    

Genel Toplam 35000 
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II. Bütçe  

I II III IV Giderlerin Ekonomik 
 Bütçe      

06 1 2 04 Laboratuvar Cihaz  Al mlar    10500     

06 1 3 05 Laboratuvar Gereçleri 
Al m  

 
2000 1000    

06 2 6 01 Ka t ve Ka t Ürünleri 
Al m  

 
250 250    

06 2 7 01 Kimyevi Madde Al mlar  
 

6000 2000    

06 5 2 90 Di er Giderler  1000 1000    

06 5 4 02 Enerji Giderleri (Akaryak t, 
Elektrik vb.) 

 
3000 3000    

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev 
Yolluklar  

 1500 1500    

Toplam  24250 10750    

Genel Toplam 35000 
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Yerf st  enstitümüzde ilk kez 1935 y l nda denenmi tir. Enstitümüzde 1950’de ba layan ve imdiye kadar kesintisiz 
devam eden slah çal malar  sonucunda yurt içindeki köy populasyonlar ndan seleksiyonla, yurt d ndan introdüksiyon 
yöntemiyle, melezleme ve mutasyon çal malar yla imdiye kadar toplam 650 civar nda hat geli tirilmi tir. Bu hatlar 
içinden NC-7, ÇOM, GAZ PA A, FLOR SPAN, BATEM-5025 ve BATEM-C HANG R çe itleri tescil ettirilmi tir. 
Bundan sonra yap lacak çal malarda yine ayn  ekilde introdüksiyon ve melezleme çal malar yla genetik materyaller daha 
da zenginle tirilecektir. Yeni geli tirilecek genetik materyaller gözlem bahçelerinde denenerek özellikleri belirlenecek ve 
bunun sonucunda verim ve kalite bak m ndan öne ç kanlar çe it ön verim ve çe it verim denemelerine al nacakt r. Verim 
denemelerinde stabil olarak standartlar  geçen hatlar tescile aday olarak sunulacakt r. Yerf st  genetik materyallerin ve 
tescilli çe itlerin muhafazas  ve yenilenmesine devam edilecektir. 

AnahtarKelimeler:  Yerf st , Islah, Verim, Kalite 

Abstract: The Western Mediterranean Peanut Breeding Studies. 

Peanut was first tested in our institute in1935. As a result of peanut breeding studies from 1950 until now, about 650 
breeding lines were developed by selection of local populations, introduction of abroad materials, breeding and mutation 
methods. NC-7, ÇOM, GAZ PA A, FLOR SPAN, BATEM-5025 and BATEM-C HANG R peanut varieties were 
registered from these lines. Hereafter in future studies, genetic material will be improved by introduction and hybridization 
studies. Properties of these materials will be determined in observation plots. Lines that superior to those properties like 
yield and quality will be tested in yield trials. The lines superior to standarts in yield trials will be presented for registration 
as a candidate. The peanut genetic materials and varieties will be conserved and renewed.  

Key Words: Peanut, Breeding, Yield, Quality 

 
Projenin Amac  ve Gerekçesi: Yerf st , baklagiller familyas ndan tek y ll k, yazl k, ya l  tohumlu bir kültür bitkisidir. 
Meyvelerini toprak alt nda olu turmas  yerf st na özgüdür. Yerf st  bir baklagil bitkisi olmas  nedeniyle iyi bir 
münavebe bitkisidir. Tohumlar  yakla k olarak 45-55 ya , 20-25 protein ve 18 karbonhidrat içerir. Bol miktarda K, 
Ca, Mg, P, S, Zn ve Fe gibi madensel maddeler içerir. A, B ve E vitaminlerince de zengindir. Yerf st  ya  yüksek oleik 
asit içeri ine ( 50-55) sahip oldu u için yüksek yanma s cakl na sahiptir ve bu nedenle dünyada k zartma ya  olarak 
çok tercih edilmektedir. K saca, yerf st  do rudan insan beslenmesinde çok önemli bir üründür. Yerf st , Akdeniz 
ikliminin etkisinde kalan, sulanabilen ve fazla a r olmayan topraklara sahip yerlerde ekonomik olarak 
yeti tirilebilmektedir. Dünyada a rl kl  olarak ya  için de erlendirilirken ülkemizde büyük ço unlu u çerez olarak 
de erlendirilmektedir. Çok az  pasta, çukolata, ekerleme vs. yap m nda de erlendirilir. Elde edilen ürünün yakla k 2-2.5 
kat  kadar hayvan beslenmesinde çok de erli olan kuru sap elde edilir. 

Ülkemizde yerf st n n yakla k 100 y ll k bir geçmi i vard r. Ülkemizde yakla k olarak 42 bin ha alanda 164 bin tonluk 
kabuklu yerf st  üretimi yap lm t r (FAOSTAT, 2016). Bu miktar, y llara göre de i mekle birlikte, toplam tüketimimizin 
yakla k 90-95’ine tekabül etmektedir. Artan nüfusumuza parallel olarak artan tüketimimizin kar lanabilmesi için 
yerf st  üretimimizin de artt r lmas  gerekmektedir. Bunun en önemli yollar ndan biri de üstün özellikli çe itlerin 
ekilmesidir.Yerf st nda verimli çe itlerden ba ka verimi etkileyen erkenci ve hasat kay plar  daha az olan çe itlerin 
geli tirilmesi önemlidir. Yerf st n n olgunla mas  ekimden itibaren ortalama 5 ay  bulmaktad r. Bu nedenle özellikle 
ikinci ürün ekili lerinde hasat n sonbahar ya lar na denk gelme ihtimali artmaktad r. Yerf st  meyvelerini toprak alt nda 
geli tirdi i için etkili ya lara denk gelen yerlerde hasat gecikmekte ve bu da hasat kay plar n  artt rmaktad r. Bu nedenle 
ikinci ürün tar m na uygun erkenci çe itlerin geli tirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle daha a r topraklada hasat 
s ras nda toprakta kalan hasat kay plar  yüksek olmaktad r. Gineforlar  (meyve saplar ) güçlü çe itlerin geli tirilmesiyle 
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özellikle makinal  hasatda hasat kay plar  azalt labilir. Son y llarda tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de yüksek oleik asit 
içeren ( 70’in üzerinde) çe itlere talep artmaktad r çünkü bu ürünlerin raf ömürleri daha fazla olmaktad r. Bu nedenle 
yüksek oleik tipi hat ve çe itlerin geli tirilmesi önem arz etmektedir.  

Enstitümüz, yerf st  ara t rmalar  konusunda en köklü ve öncü bir kurumdur. Enstitümüzde 1935 y l ndan beri slah ve 
yeti tirme tekni i konular nda yerf st  çal malar  devam etmektedir. Yap lan slah çal malar  sonucunda NC-7, ÇOM, 
GAZ PA A, FLOR SPAN, BATEM-5025 ve BATEM-C HANG R çe itleri tescil ettirilmi tir. Enstitümüzde yürütülen 
çal malar sonucunda tescil ettirilen çe itlerimiz Türkiye çap nda yakla k 90 oran nda ekim alan na sahiptir. Ülkemizde 
4’ü Çukurova Üniversitesi Zirat Fakültesi’ne (OSMANIYE-2015, ARIO LU-2011, HALISBEY, SULTAN), 1’i Do u 
Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’ne (AY EHANIM) ve 1 adet de özel sektor kurulu u olan Polen Tohumculuk’a 
(PEGGY) ait tescilli yerf st  çe itleri bulunmaktad r. Bundan sonra devam edecek çal malarla daha üstün çe itlerin 
geli tirilerek üretime kazand r lmas yla milli ekonomiye katk  sa lanacakt r.  

Bu projenin amac ; bölge artlar na uyumlu, verimli, iç oran  yüksek, iri tohumlu, lezzetli, yüksek oleik asitli, ana ve ikinci 
ürün tar m na uygun, hasat kay plar  az, kök bo az  ve yaprak leke hastal klar na toleransl  hat ve çe it geli tirmek ve 
bunlar n muhafazas n  sa layarak ba lang ç tohumluklar n  üretmektir. 

 

Proje ile Elde Edilmek stenilen Ç kt lar ve Kullan m Alanlar : Elde edilecek ç kt lar üstün özellikli yeni yerf st  çe it ve 
hatlar n n geli tirilmesidir. Çe itlerin kullan m alanlar  Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki k y  ovalar  ile GAP bölgesinde 
yerf st  tar m na uygun yerlerdir. Geli tirilecek yeni hatlar ise slah çal malar nda materyal olarak kullan lacakt r. Bu 
hatlar n di er ara t rma kurumlar yla payla m  sa lanabilecektir.   
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L TERATÜR ÖZET :  

Bölük (1969); verimli, ya  oran  yüksek ve yeti tirme süresi k sa yerf st  hatlar n n tespiti amac yla Antalya, Menemen ve 
Tarsus’da çal malar yürütmü tür. Ya l k (Spanish tipi) çe itlerde iç oran   69-76, çerezlik çe itlerde iç oran   67-72 
olarak tespit edilmi tir. Ya l k çe itlerin 1000 dane a rl  421-461 g ve çerezlik çe itlerin ise 610-720 g olarak 
bulunmu tur. Kuru maddede ya  miktar n n ise  50.7-53.2 g aras nda de i ti i tespit edilmi tir. Ortalama geli me süresi 
140-150 gün olarak bulunmu tur. Yüksek verimli çe itlerin (B. Dagan ve Anamur B.) ekimine ve tohumluk olarak üretimine 
ba lanm t r. Ayr ca Anamur B. çe idinden seleksiyon yoluyla elde edilen Çom çe idi tohumluk olarak üretilmek üzere slah 
program na al nm t r. Ya l k çe itlerin piyasas  bulunmad ndan üretime al nmam t r. Ayr ca Runner tipitam yat k tiplerin 
bak m i lemleri zor oldu undan bu tiplerin ekiminden vazgeçilmi tir.   

Kayganac  ve pkin (1986), yüksek verimli ve hastal klara dayan kl  yerf st  çe itleri geli tirmek amac  ile yerel 
populasyonlardan yapt klar  seleksiyon çal malar yla, çerezlik Çom ve Gazipa a çe itlerini 1986 y l nda tescil ettirmi leridir. 
Ayn  y l, Türkiye’nin tek Spanish tipi çe idi olan yurtd  kökenli Florispan çe idini tescil ettirmi lerdir.  

 pkin (1988), Virginia tipi çerezlik çe it ve hatlarla yürüttü ü çal malar sonucunda, Amerikan men eli NC-7 çe idi ana 
üründe 467 kg/da ve ikinci üründe 420 kg/da verim vererek ilk s rada yer alm t r. Bu çe idin çerezlik kaliteside oldukça 
yüksek bulunmu tur. NC-7 çe idine 1988 y l nda üretim izni al nm  ve 1991 y l nda ise tescil ettirmi tir. 

pkin (1997), genetik çe itlili i artt rmak amac yla iki ayr  yerf st  hatt nda yapt  mutasyon çal malar nda, mutagen 
uygulamas  sonras nda önemli varyasyonlar elde etmi  ancak genetik kazanç negatif yönde olmu tur. 

Qingshu (1996), Çin’de yerf st  slah n n 1950’lerde ba lad n  ve 1991’e kadar 200’den fazla yüksek verimli hatt n 
geli tirildi ini belirtmi tir. 16 çe idin 80 oran nda ekili  gösterdi ini ve son zamanlarda geli tirilen daha verimli çe itlerin 
ekiminin yayg nla t n  belirtmi dir.  

Isleib vd. (1997), NC-7 ve NC-9 çe itlerinin melezlenmesi ile NC 12C çe idini geli tirmi lerdir. Bu çe itin Virjinya tipi iri 
tohumlu, verimli, baz  kalite kriterleri bak m ndan yüksek ve baz  hastal klara dayan kl  oldu unu belirtmi lerdir. 

Dünyada kültürü yap lan yerf st  çe itleri Hypogaea ve Fastigiata olarak 2 alt türe; Hypogaea, Hirsuta, Fastigiata ve 
Vulgaris olarak 4 varyete grubuna; Virginia, Runner, Peruano, Spanish ve Valencia olmak üzere 5 pazar tipine ayr lmaktad r. 
Bu ayr mda dallanma modeli, büyüme formu ve kapsül özellikleri önemli rol oynamaktad r. Virginia tipleri yar  yat k/yar  
dik, Runner tipleri tam yat k, Spanish ve Valencia tipleri yar  dik/tam dik büyüme formundad rlar. Virginia ve Runner 
tiplerinin olgunla ma gün say lar  140-160, Spanish ve Valencia tiplerinin ise 110-130 gündür  (Krapovickas, 1968). 

Yerf st  bitkisinde vejetatif ve generatif olmak üzere iki tip dal meydana gelir. Generatif dallar vejetatif dallara göre daha 
k sad r ve üzerinde sadece birkaç yaprak ve çiçek bulunur. Bitki gövdesinin ortas nda dik olarak geli en bir ana sap vard r. 
Ana sap hypogaea alt türünde vejetatif olarak, fastigiata alt türünde generatif olarak geli ir. Ana sap n en alt bo umundan bir 
çift kotiledonal dal meydana gelir. Kotiledonal dallardan ç kan lateral dallar çok kuvvetli geli ir ve bitkide üretilen toplam 
meyve say s n n önemli bir k sm n  kar lar. Alternatifli dallanma modelinde (hypogaea alt türüne dahil bitkilerin sahip 
oldu u) lateral dallar üzerinde vejetatif ve generatif dallar alternatifli olarak birbirini takip ederken, s ral  dallanma modelinde 
(fastigiata alt türüne dahil bitkilerin sahip oldu u) lateral dallar üzerinde daima s ral  olarak birbirini takip eden generatif 
dallar geli ir (Baydar ve Erba , 2014).  

Yerf st nda yüksek verimli çe it geli tirmede seleksiyon kriteri olarak en çok bitki ba na kapsül ve tohum say s  ile bitki 
ba na kapsül ve tohum a rl  seçilmektedir. Geni  F2 populasyonlar nda bitki ba na kapsül a rl  seleksiyon kriteri 
olarak kullan larak yap lacak döl testleri ile yüksek verimli çe itler ve hatlar geli tirilebilir. Her ne kadar 100 tane a rl  
say lan bu dört özellik kadar yayg n bir seleksiyon kriteri de ilse de, kapsül eni ve boyu ile birlikte en yüksek kal t m 
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derecesi veren özelliktir. Verim için belirlenen kal t m derecesi de erleri genelde dü ük ç kmaktad r. Genetik kontrolünde 
kantitatif etkili pek çok eklemeli (aditif) gen rol oynamaktad r (Baydar ve Erba , 2014).  

ABD’de Florida bölgesinde geli tirilen yerf st  çe itleri bitki slah  ile verimin nas l art r laca n  gösteren tipik bir örnektir. 
Bu bölgede uygulanan sistemli bir yerf st  slah pro ram  ile k sa zamanda büyük geli meler elde edilmi tir. 1928 y l nda 
ba lat lan slah çal mas  ilk meyvesini 15 y l sonra geli tirilen "Dixie Runner" çe idi ile vermi  ve bu çe it k sa zamanda 
üreticiler taraf ndan benimsenerek h zl  bir yay l  göstermi tir. 1952 y l nda "Dixie Runner"e göre 50 daha verimli olan 
"Early Runner", 1969’da ise "Early Runner"e göre 20 daha verimli olan "Florunner", 1977’de "Florunner"e göre 10 daha 
verimli olan "Early Bunch" çe idi geli tirilmi tir. Böylece Florida bölgesinde ilk ve son geli tirilen yerf st  çe itleri 
aras nda 100’lük bir genetik verim kapasitesi art  sa lanm t r. Eski ve yeni yerf st  çe itleri aras ndaki en önemli verim 
fark n  yaratan faktör üretilen toplam fotosentetik asimilasyon ürünlerinin vejetatif ve generatif organlar aras ndaki da l m 
ve meyve dolum peryodu süresidir. Günlük üretilen asimilasyon maddelerinin ço unlu unu meyve için harcayan genotiplerin 
yüksek verimli çe it geli tirmede ba ar  ans  daha yüksektir (Duncan vd., 1978; Emery vd., 1981) 

Çok say da hatt n erkencilik özelliklerinin belirlenmesinde kabuk k rma yönteminin kullan lmas  çok zordur. Önemli (2005)  
ve Bera vd. (2004) taraf ndan da uyguland  gibi, erkencilik indeksi yöntemiyle hatlar n ahit çe itlerle ve kendi aralar ndaki 
erkencilik farklar  ortaya konabilmektedir. Bu yönteme göre, belli bir olgunla ma gün say s nda hasat edilen hatlara ait 
bitkilerdeki say lan olgun meyve say s  o bitkilerdeki toplam meyve say s na oranlanarak erkencilik indeksleri 
belirlenmektedir. Elde edilen oran yani indeks, ahit çe itlerle ve birbirleriyle k yaslanarak erkencilik durumlar  ortaya 
konmaktad r. Önemli (2005)’in 9 hat ile yapt  çal maya göre, ekimden 140 gün sonra hesaplanan erkencilik indeksleri 44 
ile 60 aras nda de i mi tir. Bera vd. (2004), Hindistan’da 760 adet Spanish tipi yerf st  hatt n  8 erkenci kontrol çe idi ile 
birlikte tarla artlar nda erkencilik bak m ndan denemi lerdir. Hatlar aras nda verim ve verim kriterleri bak m ndan büyük bir 
varyasyon belirlenmi tir. Çimlenmeden 80 gün sonraki meyve olgunla ma yüzdesinde önemli varyasyon belirlemi lerdir. 
Çimlenmeden 80 gün sonraki hasatta, 42 hatt n meyvelerinin 70’den fazlas  olgunla t , yani bu hatlar n ekimden 80 gün 
sonra optimum hasat olgunlu una geldi i tespit edilmi tir. Bu 42 hatt n içindeki 18 hatt n ertesi y lda da erkencili i 
belirlenmi  ve ayn  zamanda da istenilen agronomik özelliklere sahip oldu u belirlenmi tir.  

Çal kan vd. (2008), ekim zaman  (15 Nisan, 1 May s, 15 May s, 1 Haziran ve 15 Haziran) ve ç k tan itibaren hasat 
sürelerinin (120, 140 ve 160 gün) etkilerini Hatay’da NC-7 ve Çom yerf st  çe itlerinde ara t rm lard r. En uygun ekim 
zamanlar  May s ortas  ve Haziran ba  olarak bulunmu tur. Hasat süresi uzad kça verim artm  ancak 140 günde de 
tatminkar bir verime ula lm t r.    

Ar o lu vd. (2013), Çukurova ana ürün ko ullar nda farkl  hasat zamanlar n n etkilerini ara t rm lard r. Hasat zaman  
geciktikçe verimde önemli art lar olmu tur. Eylül ay ndan sonra yap lan hasatlarda ise hasat kay plar n n artmas  nedeniyle 
verimde az da olsa azalmalar meydana gelmi tir. 

Wright ve Baker (2011), Avustralya’da kurakl ktan ve aflatoksinden kurtulmak amac yla yapt klar  melezleme ve aç lan 
materyallerde seleksiyon çal malar  sonucunda “Tingoora” adl  çok erkenci, yüksek oleik asit içeren yerf st  çe idini 
geli tirmi lerdir. Bunun için, Hindistan kaynakl  çok erkenci çe it ile yüksek oleikli yerel çe it melezlenmi tir. Bu çe idin 
geli tirilmesi ilk melezden sadece 7 y l sonra olmu tur, çünkü 1 y lda birkaç generasyon elde edilerek slah süresi 
h zland r lm t r.  Bu çe it, ekimden 110 gün sonra hasat olgunlu una gelebilmektedir, kötü artlarda bile yüksek verimlidir 
(2-6 t/ha), meyve tutumu daha determinant karakterli ve ana kök etraf nda yo unla m t r böylece hasat  da çok kolay 
olmaktad r.   

Ar o lu ve ler (1990a), Çukurova Bölgesinde ana ürün olarak yeti ebilecek baz  Runner ve Virginia tipi yerf st  çe itleri 
(17 Virginia, 1 Runner) üzerine bir ara t rma yürütmü lerdir.En yüksek verim 75/1073 (458.5 kg/da) ve V. Banbimp (462.2 
kg/da) çe itlerinden elde edilmi tir. Virginia grubuna giren Shulamith, Bocounba, Homobay ve GK-3 çe itlerinin de yüksek 
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verimli olduklar  saptanm t r. Tohum irili inin az olmas ndan dolay  Runner grubu çe itlerin Çukurova Bölgesinde fazla 
ansl  olmad klar  tahmin edilmi dir. 

Ar o lu ve ler (1990b), Çukurova Bölgesinde ana ürün olarak yeti tirilecek baz  Spanish ve Valancia tipi yerf st  
çe itlerinin belirlenmesi üzerine bir ara t rma yürütmü lerdir. 15 çe itin bitki ba na meyve say s  35.22-90.09 adet, 100 
tohum a rl  32.85-63.25 g, kabuk oran   19.26-26.67 ve dekara verim de erleri ise 221.86-452.58 kg aras nda de i im 
göstermi tir. Meyve kalitesi ve dekara verimleri bak m ndan ilk s ralarda yer alan ICGS-19, Early Ramir, Florispan, ICGS-5, 
ICGS-14, Dixie Anak ve Senegal-57 çe itlerinin Çukurova Bölgesinde ana ürün olarak ba ar yla yeti ebilecekleri 
saptanm t r. Valancia grubuna giren çe itlerin verim ve kalite de erlerinin dü ük olmas  nedeniyle bu bölgede 
yeti tirilemeyecekleri ortaya ç km t r.  

Ar o lu vd. (2005) taraf ndan, yüksek verim ve kaliteli yerf st  çe idi geli tirmek amac yla, 1993-2003 y llar  aras nda Ç. 
Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde, melezleme slah ve pedigri seleksiyon yönteminin kullan ld  çal malar 
yürütülmü tür. NC-7 ile k rm z  tohumlu 75/1073 hatt  ebeveyn olarak seçilmi tir. Tek bitki seçiminde; geli me formu, demir 
eksikli ine tolerans; tohum rengi, irili i ve kalitesi dikkate al nm t r. 10 y ll k çal ma sonucunda verim denemelerinde 
verimli, iri ve k rm z  tohumlu olarak öne ç kan 2000-19-B(K)  hatt  tescile sunulmu  ve tescil denemeleri sonucunda 26 
Nisan 2005 tarihinde “OSMAN YE-2005” ad yla tescil ettirilmi tir. 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yerf st  slah çal malar  kapsam nda, Adana çiftçi populasyonlar ndan 
seleksiyon yöntemiyle seçilen 5025 hatt , 1990 ile 2002 y llar  aras nda Adana ve Antalya artlar ndaki çok say da verim 
denemelerinde denenerek verim ve çerezlik kalitesi bak m ndan ümitvar bulunmu  ve tescile aday olarak sunulmu tur. Ayr ca 
bu hatt n, insan sa l  bak m ndan önemli bir fenolik bile ik olan resveratrol içeri i standart çe itlere göre önemli oranda 
yüksek bulunmu tur. 2003 ve 2004 y llar nda Adana, Hatay ve Antalya lokasyonlar ndaki tescil denemeleri sonucunda, 5025 
hatt n n ortalama meyve verimi 487.4 kg/da olarak bulunmu  ve bu verim standart ortalamas n  ortalama 9.7 oran nda 
geçmi tir. Bu hatt n ç oran  ( 75), 100 tane a rl  (90-95 g) ve lezzeti de standartlardan üstün bulunmu tur. Sonuçta bu hat 
2005 y l nda BATEM-5025 ad yla BATEM ad na tescil ettirilmi tir (Kadiro lu vd., 2015a).  

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nün (BATEM) slah çal malar  kapsam nda Hindistan’dan getirtilen ICGV-
88378 hatt , 2005-2010 y llar  aras nda Antalya artlar ndaki çe it verim denemelerinde meyve verimi ve baz  kalite 
özellikleri bak m ndan genellikle standartlar  geçerek ilk s ralarda yer alm  ve 2010’da tescile aday olarak sunulmu tur. 2011 
ve 2012 y llar nda Adana, Manisa ve Antalya lokasyonlar nda kurulan tescil denemeleri sonucunda; meyve verimi 
bak m ndan standart ortalamas  civar nda, tane verimi bak m ndan ise nispeten iç oran n n ( 76) daha yüksek olmas ndan 
dolay  standart ortalamas n n biraz üstünde bir verim elde edilmi tir. Çerezlik kalitesi bak m ndan lezzet ve görünümü daha 
yüksek bulunmu tur. 2013 y l nda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlü ü taraf ndan yap lan tescil komitesinde ICGV-
88378 hatt , BATEM-C HANG R ad yla (1968-1984 y llar  aras nda enstitümüzde yerf st nda ba ar l  çal malar yapan 
Cihangir KAYGANACI’ya atfen) Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü ad na tescil ettirilmi tir(Kadiro lu 
vd., 2015b). 

Normal yerf st  çe itlerinin ya nda ortalama 50 gibi yüksek oleik asit bulunurken, yüksek oleik çe itlerde ise bu oran 
%75-80 ve daha üzerlerindedir. Bu nedenle yüksek oleik yerf st  ya  zeytin ya na e de er ve hatta ondan daha kalitelidir.  
Yerf st nda yüksek oleik asit özelli ini belirleyen ilk ara t r c lar Allan Norden ve arkada lar  olmu tur.  Norden ve ark. 
(1987), 494 yerf st  genotipinin ya  asidi kompozisyonlar n  ara t rm lar ve bu genotipler içerisinde ilk kez 2 slah hatt n n 
do al olarak 80 oleik asit ve 2 linoleik asit içerdi ini belirlemi lerdir. Bu durum dünyada yerf st nda ya  asidi 
içeri indeki esas de i imi meydana getirmi tir. Gorbet ve Knauft (1997), Norden ve arkada lar n n geli tirdi i yüksek oleik 
F435 hatt n  ticari Runner tipi bir çe itle melezlemeleri sonucunda 1995 y l nda ilk ticari yüksek oleik “SunOleic 95R” 
çe idini geli tirmi lerdir.  Daha sonra, gama nlar yla yap lan mutasyonlarla yüksek oleik Georgia-02C ve Georgia Hi-O/L 
çe itleri geli tirilmi tir. CAPS (cleaved amplified polymorphic sequence) marker’larla yap lan çal malar sonucunda 
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Georgia-02C ve Georgia Hi-O/L çe itlerindeki yüksek oleik özelli i mutasyonu ile daha önce do al olarak yüksek oleik 
özelli i tespit edilen F435 hatt n n genetik mutasyonunun ayn  oldu u tespit edilmi tir. Daha sonra, bu özellik kullan larak 
yap lan melezlemelerle Runner, Virginia ve Spanish tipi yüksek oleikli pek çok çe it geli tirilmi tir ve bu çal malar h zla 
devam etmektedir.  

Pek çok ara t rmada yüksek oleik asit özelli inin basit kal t ma sahip bir veya iki genle control edildi ini rapor edilmi tir. 
Moore ve Knauft (1989), yerf st nda do al mutasyonla ortaya ç kan yüksek oleik özelli inin 2 lokustaki bir veya 2 ressesif 
genle (ol1 ve ol2) kontrol edilmekte oldu unu ortaya koymu lard r. Melezlemelerle bu özelli in di er çe itlere aktar m  ve 
aç lan materyallerin erken generasyonlar nda bu özelli e sahip hatlar n seçimi kolay olabilmektedir. 

Virginia tipi (çerezlik) çe itlerde oleik asidi control eden genlerin muhtemel genotiplerinin; Ol1Ol1ol2ol2, ol1ol1Ol2Ol2 ve 
Ol1Ol1Ol2Ol2 eklinde olabilece i Isleib ve ark. (1996) taraf ndan bildirilmi tir.  Dü ük-orta düzeyde oleik/linoleik oran na 
sahip Spanish tipi (ya l k) çe itlerdeki genotipin Ol1Ol1ol2ol2veya  ol1ol1Ol2Ol2 eklinde olabilece i Lopez ve ark. (2001) 
taraf ndan rapor edilmi tir.  Ayr ca yerf st nda oleik asit kal t m n n kantitatif kal t mla belirlendi i ile ilgili ara t rmalar 
mevcuttur. Bunlar; eksik bask nl k, eklemeli gen etkisi, eklemeli gen x eklemeli epistasi eklindedir (Isleib ve ark., 2006; 
Singkham ve ark., 2011, Mercer ve ark., 1990, Upadhyaya ve Nigam, 1999). 

Godoy ve ark. (2017) taraf ndan Brezilya’da erkenci ve yüksek oleik asitli 2 adet yerf st  çe idi melezleme yöntemiyle 
geli tirilerek tescil ettirilmi tir. lk y lda yüksek oleik bir hatla di er bir hat melezlenmi tir. F1 ve F2 tohumlar n n tümü 
ekilmi tir. F2 bitkilerinden elde edilen 500 bitki meyveye göre seçilmi  ve bunlar gaz kramotagrafisinde analiz edilerek 
bunlar içinden yükseik asit özelli i olan 120 hat seçilmi tir. F6’a kadar di er özelliklere göre seleksiyona devam edilmi tir. 
F6’da 120 bitki 100 günde hasat edilerek bunlar içinden 90 bitki seçilmi  ve tarla denemelerine al nm  ve en sonunda iki 
adet çe it tescil ettirilmi tir.   

Çin’de Shandong Yerf st  Ara t rma Enstitüsünde 4 yüksek oleik asit mutant  tan mlanm t r (ikisi do al mutasyonla, ikisi 
yapay mutasyonla). In situ embriyo kurtarma tekni i ile interseksiyonel hibritler elde edilmi tir. Ya  asitleri, ya , protein 
içeriklerinin (bulk yada tek tohumda) Near infra-red spectroscopy (NIRS) ile belirlenebilecek kalibrasyonlar geli tirilmi tir. 
FAD2 genlerini (doymam  ya  asidi sentezleyen genler) belirleyen allel spesifik PCR geli tirilmi tir.  Sonuçta tüm 
yöntemler kullan larak 12 adet yüksek oleik asitli yerf st  çe idi tescil ettirilmi tir. 2016 y l nda, geli tirilen bu çe itlerden 
olan Huayu-963, sadece ya mur  ile sulanan artlarda ve verimi dü ük yerlerde 630 kg/da verim vermi tir. Huayu-663 çe idi 
ise ba  alan  aralar nda sulu artlarda 975 kg/da verim vermi tir. Ayn  zamanda yüksek oleik asit içeren hatlar içinden so uk 
ve tuzlulu a dayan kl , gineforlar  güçlü, mineral içerikleri yüksek Spanish ve Virginia tiplerde olanlar geli tirilmi tir (Wang 
ve ark., 2017). 

 

MATERYAL ve METOT:  

Çal ma materyali olarak introdüksiyon, mutasyon, seleksiyon, melezleme yöntemlerine göre imdiye kadar geli tirilmi  olan 
630 civar ndaki gen bankam zdaki hat kullan lacakt r. Bu hatlar n 80 adeti Spanish tipi olup hepsi yurtd ndan getirilmi tir. 
550 adet hat Virginia-Runner tipi olup bunlar n 380’i introdüksiyon (ABD ve Hindistan’dan), 70’i seleksiyon, 50’si 
melezleme ve 50’si mutasyon yöntemiyle geli tirilmi tir. Bu proje ile introdüksiyon ve melezleme slah yöntemleriyle bu 
genetik çe itlilik daha da zenginle tirilecektir.  

Melezleme çal malar  belirtilen amaçlar do rultusunda , her y l ortalama 2 kombinasyonda, standart çe it slah nda 
uygulanan mutat melezleme yöntemiyle yap lacakt r. Yerf st  toprakta geli ti i için melezleme kolayl  ve melezlerin 
tutma ans n  artt rmak için bitkiler saks larda yeti tirilecektir. Melezlemeden bir gün öncesinde ak ama do ru ana olarak 
kullan lacak bitkinin açmam  çiçeklerinde emaskülasyon yap lacak. Ertesi günü sabah saat 8-9 gibi emaskülasyonu yap lm  
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çiçeklerin stigmalar  üzerine baba çiçeklerinden c mb zla al nan polenler b rak lacakt r. Melezlemelerden gelen aç lan 
mataryallerde tek tohum soyuna göre seleksiyon yap lacakt r. F6 kademesinden sonra amac m za uygun bitkiler seçilerek 
standart çe itlerle birlikte ön verim denemelerine ve daha sonras nda çe it verim denemelerine al nacakt r. En önemli 
melezleme slah  amaçlar m zdan birisi olan yüksek oleik asitli çe it geli tirme çal malar nda F2’den itibaren aç lan 
materyallerde oleik ve di er ya  asitleri analizi yap lacakt r. Yüksek oleik asit kayna  olarak 2014’de ABD’den 
introdüksiyonla getirtilen PI-599592 hatt  (oleik asit 80 civar nda) baba olarak kullan lacakt r. Bu hat yüksek oleik asitli 
olmas na kar n verimi dü üktür. Verimi yüksek çerezlik çe itlere yüksek oleik asit özelli i de kazand r lmas  
amaçlanmaktad r.  

ntrodüksiyon çal mas nda; dünyada en önemli yerf st  gen kayna na sahip olan ABD Tar m Bakanl  (USDA) ve 
Hindistan’daki uluslararas  ara t rma merkezi olan ICRISAT’dan tohum talebinde bulunulacakt r. ntrodüksiyonla getirilecek 
tohumlar (yakla k 200 adet) ilk y l 5 m uzunlu unda birer s ralara ekilerek a a da belirtilen UPOV kriterlerine göre 
morfolojik ve tar msal özellikleri belirlenecektir.Gözlem bahçelerinde verim ve kalite bak m ndan öne ç kan hatlar çe it ön 
verim denemelerine al nacak, çe it ön verim denemelerinde öne ç kanlar ise çe it verim denemelerinde denenecektir.  

Hasat kayb n  azaltmak için gineforlar n güçlü olmas  ve böylece topraktan söküm yap l rken gineforlar n kopmamas  önemli 
bir konudur. Bunun için gözlem bahçelerinde ve çe it verim denemelerinde sökülen bitkilerin gineforlar  elle kontrol edilerek 
ve toprakta kalan meyvelerin say s na göre gineforlar  sa lam olanlar belirlenecektir.  

Tarla denemeleri Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsünün Tarla Bitkileri Bölümüne ait Aksu Ovas ndaki tarlalarda ana 
ve ikinci ürün olarak kurulacakt r. Ekim, çapalama, sulama, gübreleme gibi bak m i leri tekni ine uygun olarak yap lacakt r. 
Ekimler ana üründe May s ay  ortalar nda ve ikinci üründe ise Haziran ay  ortalar nda yap lacakt r. Hasatlar ise Ekim ay  
ortalar nda yap lacakt r. Böylece ekimden hasata kadar geçen süre ana üründe yakla k 5 ay ve ikinci üründe ise yakla k 4 ay 
olacakt r.  Böylece denenen hatlar n ikinci ürün tar m ndaki performanslar  belirlenmi  olacakt r. kinci ürün tar m na uygun 
olanlar ayn  zamanda ana ürün tar m nda daha erken hasat edilebilme ans  elde edebilecektir. Verim denemeleri Tesadüf 
Bloklar  Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulacakt r ve her parsel 5 m uzunlu unda 4 s radan olu acakt r. Ekim 
s kl  70x15-20 cm eklinde olacakt r.  

Çe it verim denemelerinin kurulu u, bak m , al nacak gözlemler ve ölçümler Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi 
Müdürlü ü’nün (TTSM) Tar msal De erleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimat na göre (a a da belirtilen ekilde) 
yap lacakt r. Farkl  y llarda ve yerlerdeki çe it verim denemelerinde öne ç kan hat yada hatlar çe it tesciline aday olarak 
sunulabilecektir. 

Ayr ca genetik materyallerin muhafazas  ve yenileme çal malar na devam edilecektir. 

Çe it verim denemelerinde TTSM’e göre al nacak gözlemler ve ölçümler: 

Gözlemler, her parselden seçilecek 5 bitkide yap lacakt r.  

Çiçeklenme Gün Say s  (gün): Her parseldeki bitkilerin, ekimden itibaren ilk çiçeklenme zaman na kadar geçen gün say s  
olarak belirlenecektir. 

Ginefor Olu umu Gün Say s  (gün): Ç k  ile döllenmi  çiçe in ginefor olu turma ba lang c ndaki süredir. Gün say s  olark 
belirtilir.  

Kapsül Say s  (adet): Bitki ba na dü en olgunla m  kapsül say s d r.  
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Büyüme Formu: Kapsül doldurma döneminde bitkinin dik, yat k veya yar  yat k olmas d r.  

Meyve (kapsül) Verimi (kg/da): Her bir parseldeki bitkilerin tamam  hasat edilecek ve parsel veriminden gidilerek dekara 
meyve verimi kg/da olarak hesaplanacakt r. 

Bitki Ba na Meyve Say s  (adet/bitki): Herbir parselde hasat edilen 4 bitkinin meyvelerinin tamam  say lacak ve 4’e 
bölünerek hesaplanacakt r. 

100 Tohum A rl  (g): Her tekerrürden tesadüfi al nan 4x100 adet tohumun a rl klar  al narak elde edilecektir. 

ç Oran  ( ):  Her parselden 100’er gr kapsül (meyve) tart lacak. Elle iç haline getirildikten sonra içler tart l p ortalamas  
al nacak ve  olarak ifade edilecektir.  

Yaprak Leke Hastal  (Cercospora spp.): 1-5 skalas na göre de erlendirilecektir. 1-dayan kl , 5-hassas 

Kök Bo az  Çürüklü ü (Aspergillus niger): Parselde hastal a yakalanan bitki adet olarak belirtilecek. 

ki Noktal  K rm z  Örümcek (Tetranychus urticae): 1-5 skalas na göre de erlendirilecektir. 1-k rm z  örümcek yok, 5-
yapraklar n tamam na yak n nda gümü i renk olu mu . 

Lezzet: çi  ve kavrulmu  tohumlar n birkaç ki i taraf ndan tad lmas yla 1-4 skalas na göre karar verilecektir. 1’den 4’e do ru 
lezzet artmaktad r. 

 TTSM’nin kriterleri d nda u ölçümler de yap lacakt r: 

1. Kalite Tohum Oran  ( ): Toplam tohum içerisinde bulunan iri, tam olgun ve tohumluk niteli i ta yabilen tohumlar 
ayr larak say lacak ve bulunan de er toplam tohum say s na oranlanarak hesaplanacakt r. 

Ya  asidi Oran  ( ): Sadece yüksek oleik asitli çe it geli tirme slah nda yap lan melezlemelerden gelen aç lan materyallerde 
belirlenecektir. Bu materyallerin ya  ç kart ld ktan sonra esterle tirilecek ve gaz kramotografisinde ya  asitleri oranlar  
belirlenecektir. 

Gineforlar n Sa laml : Hasat s ras nda her parselden seçilen ortalama 4 bitkinin meyveleri elle kopart larak 1-4 skalas na 
göre karar verilecektir. 1’den 4’e do ru kapsülün kopma direnci artmaktad r. 

Toprakta Kalan Kapsül (meyve) Say s : Hasattan sonra her parselde kalan kapsül adeti olarak belirlenecektir. 

Tane Verimi (kg/da): Her bir hatta ait dekara meyve verimlerinin o hatta ait iç oranlar yla çarp lmas yla hesaplanacakt r.  

Sadece gözlem bahçelerinde ve aç lan materyallerdeki seleksiyonlarda hatlar n morfolojik karakterizasyonunun ortaya 
konmas nda UPOV kriterlerine göre u özellikler belirlenecektir: Büyüme ekli, ana sap n geli me ekli, yan dallar n büyüme 
ekli, genel dallanma durumu, olgunla ma zaman , yaprakç k büyüklü ü, yaprakç k rengi, çiçeklenme dizili i, ana sapta 

çiçeklenme durumu, kapsül bo umlulu u, kapsül yüzeyinin yap s , kapsülde tane say s , kapsülde gaga ç k nt s , gagan n 
ekli, tane rengi, tane ekli, tane büyüklü ü, 100 tohum a rl , kabuk oran . Belirlenecek tüm bu özelliklerin aç klamalar  

UPOV kriterlerinde mevcuttur, burada ayr nt ya girilmemi tir. 
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 Bat  Akdeniz Yerf st  Islah Çal malar  

: Yeni yerf st  çe it ve hatlar  geli tirmek ve bunlar n morfolojik ve tar msal özelliklerini belirlemek 

•Farkl  slah yöntemleriyle yeni yerf st  hatlar  geli tirmek  

•Bu hatlar n morfolojik ve tar msal karakterizisyonunu yapmak 

•Yeni yerf st  çe itleri tescil ettirmek ve bunlar n ekim alanlar n n yayg nla t rmas n  sa lamak 

 

Bu proje sürekli bir proje olup, kurumumuzda 1950 y l ndan beri devam etmektedir. imdiye kadar 650 civar nda farkl  hat 
geli tirilmi tir ve bunlar n içinden 6 çe it tescil ettirilmi tir.  Bundan sonra devam edecek çal malarda yeni hatlar ve 
nihayetinde yeni çe itler geli tirilerek yerf st  üreticilerinin hizmetine sunulacakt r. Geli tirilen çe itlerin sat  hakk  özel 
sektöre devredilerek bu çe itlere ait tohumluklar n daha etkili bir ekilde yayg nla mas  sa lanmaya çal lacakt r. Geli tirilen 
hatlar n muhafazas  sa lanacak ve bu konuda çal ma yürüten di er kurumlarla bu hatlar n payla m  sa lanacakt r. 

   

1 Yeni yerf st  çe itleri 

Di er tar m te kilatlar  ve örgütlerle i birli i halinde bu çe itlerin 
tan t mlar n n yap larak ekim alanlar n n yayg nla t r lmas . Özel 
tohumculuk kurulu lar na üretim hakk n n devredilerek ekim 
alanlar n n artt r lmas n n sa lanmas .  

2 Yeni yerf st  hatlar  Di er ara t rma kurumlar yla payla m sa lanarak bu hatlar n slah 
çal malar nda de erlendirilmesinin sa lanmas  
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1.      

06 1  7.700 8.085 8.490 8.914 9.360 
06 2  2.500 2.625 2.757 2.895 3.040 
06 6  10.000 10.500 11.026 11.576 12.156 
06 9 Giderleri 7.000 7.350 7.718 8.103 8.509 
Toplam 27.200 28.560 29.991 31.488 33.065 
Genel Toplam 150.304 
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Geli mi  sulama teknolojilerinde sulamadan beklenen faydan n sa lanabilmesi için seçilen sistemin tekni ine uygun 

projelendirilmesi, kurulmas  ve i letilmesi gerekmektedir. Bu ba lamda di er sulama sistemlerine göre birçok avantaj  

bulunan yüzeyalt  damla sulama sisteminde bölge topra na uygun lateral derinli i, verilecek sulama suyu miktar  ve toprak 

alt nda suyun izlenip de erlendirilmesi konusunda çal malara ihtiyaç duyulmaktad r.  Çal maBat  Akdeniz Tar msal 

Ara t rma Enstitüsü Aksu Yerle kesi Uygulama Arazisinde tesadüf bloklar  eritvari parseller deneme desenine göre 3 

tekrarl  arazi denemesi olarak 2 y l süreyle yürütülecektir. Bitki materyali olarak susam bitkisi seçilmi tir. Çal mada farkl  

lateral derinlikleri alt faktör konular  (20, 30 ve 40 cm) ve farkl  su dozlar  ( 100, 70, 40 ve susuz) ise ana faktör 

konular  olu turmaktad r. Bitki geli me periyodu boyunca nem takibi Frequency Domain Reflectrometry (FDR) nem 

sensörleri ve nötron metre cihaz  ile yap lacakt r.Çal man n birincil hedefi olan optimum sulama suyunu ve uygun lateral 

derinli ini tespit etmek için toprak profili boyunca nem da l m modelini belirlemek gerekmektedir. Bunun için HYDRUS 

simülasyon program  kullan lacakt r. Bu hedef kapsam nda tarla kapasitesi (TK), solama noktas  (SN), % kum, % silt, % kil, 

birim hacim a rl , hidrolik iletkenlik, toprak su içeri i ( ), ba lang ç nem ko ullar  ( r), evaporasyon (Ev), Transpirasyon 
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(Tr), mekansal kök da l m  hesaplanacak de erlerdir. Ayr ca bitki su stres indeksi (CWSI), yaprak s cakl , yaprak alan 

indeksi (YA ) de erleri belirlenecektir. Çal man n sonucunda susam yeti tiricili i için uygun lateral derinli i ve sulama 

program  ortaya konulacakt r. Ayr ca ülkemizde toprak-bitki-atmosfer modelinin olu turulmas nda ilk kez HYDRUS 

simülasyon program  kullan larak optimum slak alan da l m  belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sulama, Susam, HYDRUS, Yüzeyalt  damla sulama 

 

The Determination of Applicable Lateral Depth in Subsurface Drip Irrigation Management and Testing with Hydrus 

Simulation Model 

Abstract 

In order to obtain the expected benefit from irrigation in advanced irrigation technologies, it is necessary to project, install 

and operate the system according to the technique of the selected system. In this context, in the underground drip irrigation 

system which has many advantages compared to other irrigation systems, it is necessary to study the appropriate lateral depth 

of the soil, amount of irrigation water to be given and evaluation and evaluation of the water under the soil. The study will be 

carried out as a 3-replicate field experiment for 2 years according to the design of the randomized blocks striped parcel plot in 

the West Mediterranean Agricultural Research Institute Aksu Campus Application Area. Sesame plant was selected as plant 

material. In the study, different lateral depths constitute the main factor issues in sub-factor subjects (20, 30 and 40 cm) and 

different water doses (100%, 70%, 40% and anhydrous). During the plant development period, moisture will be deposited 

with Frequency Domain Reflectrometry (FDR) humidity sensors and neutron meter device. It is necessary to determine the 

moisture distribution model along the soil profile to determine the optimum irrigation water, which is the primary goal of the 

work, and the appropriate lateral depth. The HYDRUS simulation program will be used for this. The objective of this study is 

to investigate the effects of soil moisture content ( ), initial moisture conditions ( r), evaporation (Ev), soil water content ( ), 

foliar point (SN),% sand,% silt,% clay, unit weight, hydraulic conductivity, Transpiration (Tr) is the value at which spatial 

root distribution is to be calculated. In addition, plant water stress index (CWSI), leaf temperature, leaf area index (YAI) 

values will be determined. As a result of the work, appropriate lateral depth and irrigation program will be set up for sesame 

cultivation. In addition, for the first time in the creation of the soil-plant-atmosphere model in our country, the optimum wet 

area distribution will be determined using the HYDRUS simulation program. 

Keywords: Irrigation, Sesame, HYDRUS, Subsurface drip irrigation 

 

 

Mevcut su kaynaklar  ile daha geni  alanlar n sulanabilmesi için; toprak, bitki, su kayna , ekonomi vb. faktörlerin göz 

önüne al nmas  gerekmektedir. Bunun yan nda, bitki büyüme mevsimi boyunca, topraktaki nem eksikli ine duyarl  

dönemlerde bitki su ihtiyac n n tam olarak kar lanmas , topraktaki nem eksikli ine ba l  olarak bitki geli mesinin önemli 

düzeyde etkilenmedi i dönemlerde ise sulama yap lmayarak ya da k s tl  su uygulayarak sulama suyundan tasarruf 

sa lanabilir ve mevcut su kayna  ile daha geni  alan sulanabilir. Ancak bunun için yeterli ve k s tl  su ko ullar nda bitki 

su tüketimi ile verim de erlerinin bilinmesine ihtiyaç vard r. De inilen veriler her bir bitki cinsi için çok say da ara t rma 

yap larak sa lanabilir. 

Geli mi  sulama teknolojileri ile çevreye zarar vermeden ayn  miktarda veya daha fazla ürünü, daha az sulama suyu ve i  

gücü ile üretmek mümkün olmaktad r. Ancak, sulamadan beklenen yarar n sa lanabilmesi için ko ullara en uygun sulama 

yönteminin seçilmesi, yöntemin gerektirdi i sistemin tekni e uygun projelendirilmesi, projede öngörüldü ü biçimde 

kurulmas na ve i letilmesine ba l d r. 

Ayn  zamanda suyu en etkin kullanan ve do ru i letilen bu yöntem seçiminde; ekonomik aç dan i  gücünü azalt c  olmas , 

yabanc  ot kontrolünü sa lamas , hastal klarla mücadele etmesi ya da yay l m na neden olmamas  gibi yeni bir tak m 

kriterlere de sahip olmas  gerekmektedir. Bu ba lamda sulamadan beklenen faydan n sa lanabilmesi için, su ve enerji 

tasarrufu sa layan, su kay plar n  minimum düzeye indiren, çevreyi kirletmeyen, ürün miktar nda ve kalitede art  
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sa layan bas nçl  sulama sistemleri, özellikle yüzeyalt  ve yüzey üstü damla sulama sistemlerinin kullan lmas  ve do ru 

sulama zaman  planlanmas yla suyun en çok kullan ld  tar msal sulamada su kaynaklar n n etkin kullan m  ve su 

tasarrufu sa lanmas n  gerçekle tirilebilir. Ancak ülkemizde yeni yeni kullan lmaya ba lanan yüzeyalt  damla sulama 

sisteminin kullan m  ve tasar m  ile yap lan çal ma say s  az oldu u için bilgi eksikli i mevcuttur.  

Bölgede susam yeti tiricili inde uygun sulama yöntemini ve bu yöntemde optimum sulama suyu kullan m n  belirlemek, 

böylelikle üreticilere ve planlay c lara karar a amas nda yard mc  olmak hedeflenmektedir. Ayr ca çal mada yüzeyalt  

sulama sisteminin problemlerinden olan lateral derinli i, sistem kullan m , suyun izlenip de erlendirilememesi sorunlar na 

çözüm aranmaktad r. Ülkemizde toprak-bitki-atmosfer modellerinin olu turulmas nda ilk kez Hydrus simülasyon 

program  kullan larak sistem tasar m n  ve optimum slak alan da l m n  belirlemede kullan m  ara t r lacakt r. Ayr ca 

yüzeyalt  damla sulama sistemi uzun y llar toprak alt nda kald  için az i çilik gerektirmekte olup ikinci ürün f rsat  

tan maktad r. 

"K s tl  Su Ko ullar nda Su Tasarrufu Sa layan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlar n n Olu turulmas " 

ülkesel projesi (2015-2018) kapsam nda, 20 adet ara t rma projesi yürütülmektedir. Bu projeler yürütülürken yüzeyalt  

damla sulama lateral derinli i, uygulanan su miktar  ve suyun izlenip de erlendirilememesi ile ilgili problemler tesbit 

edilmi tir. Bu ba lamda da projenin sonuçlar  gerekli ara t rmac lara ve sonras ndan çiftçiye aktar m a amas nda 

gereklili i önem arz etmektedir. 

 

 

(1) Yüzeyalt  sulama sistemi projelendirme kriterlerinin neler oldu una dair yeterli bilgi bulunmamaktad r, bunun 

için suyun toprak alt ndaki hareketi Hydrus simülasyon program  ile ortaya konularak projelendirmeye katk s  

ara t r lacakt r.  

(2) Susam yeti tiricili inde yüzeyalt  sulama sistemi için uygun lateral derinli i ve su k s t  uygulamas n n verim ve 

kalite parametrelerine etkisi belirlenecektir.  

(3) Suyun yatay ve dü ey hareketini Hydrus simülasyon modelleme program  ile de erlendirilmesi ve izlenmesi 

ara t r lacakt r. 

(4) Olu turulacak modelin yüzeyalt  damla sulama sistemi tasar mlar  için su da l m desenini olu turmakta 

kullan lmas  olumlu sonuç verir ise tasar mc lara ve kullan c lara kolayl k sa layacakt r. 

 

 

1.1  

Yüzeyalt  damla sulama verimi artt rd , su uygulamas n n azald , bitki kalitesini de i tirdi i ve di er kültürel 

i lemlerin azald  (Ayars ve ark. 2015; Ayars ve ark. 1999; Abuarad ve ark. 2013; Kazumba ve ark. 2010) görülmektedir. 

Bahçe bitkileri ürünleri verimi birçok olayda SDI ile di er sulama sistemlerine istinaden e it veya daha fazla olmaktad r. 

Güney Carolina’ da tatl  m s rda yap lan çal mada toprakalt  damla sulama sisteminde di er sulama sistemlerine göre 

12 ile 14 aras nda bir verim art  oldu unu bildirmi lerdir. (Phene ve Beale, 1976). Teksas ve Kaliforniya’da domates 

ürününde kar k sulamadan 20 daha fazla verim sa lanmaktad r. Fakat Arizona’da Kantalup cinsi kavunda, so anda ve 

havuçta Teksas’da tatl  m s r ayn  olmaktad r. (Wendt, 1977) Arizona’da lahana SDI’da kar k sulamadan 35 daha fazla 

verim sa lanm t r ve ayn  zamanda 35 daha fazla kabak bitkisi her iki ya murlama ve kar k sulama sistemi ile elde 

edilmi tir. Buna ra men kar k suyuna gübre ilave edildi inde (üre fosfat) lahana ve kabak bitkisinin verimi SDI sistemi 

kadar artt rmaktad r. Hatta toprak alt  damla sulaman n kabak bitkisi için yaz aylar nda buharla may  azaltt ndan 

avantaj  vard r. (Clark, 1991) tarihindeki raporundan Florida’da domates veriminde SDI ile s zma sulama sisteminin 

veriminin ayn  oldu unu bildirmi tir. 

Kaliforniya, srail ve New Mexico’da patates bitkisinde yap lan çal malar  ya murlama ve toprakalt  damla sulama 

sistemlerinde kar la t rma yapt klar nda, Kaliforniya ve Idaho’da patates verimleri toprakalt  damla sulama sisteminde 
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ya murlamadan daha fazla olmu tur. New Mexico’da ise bölgenin bir k sm nda verim art  görülürken, bir k sm nda 

olmam t r (DeTar ve ark., 1996). Güney Karolina’da s r bezelyesi, taze fasulye sar  kabak, misket kavunu ve brokoli, 

Kaliforniya’da domates, srailde bezelye ve armut verimi New Mexico’da marul, M s r’da domates ve salatal k verimleri 

her sistemde de art  olmu tur. Clark 1993 ölçümlerinde yüzey damla sulama ile toprak alt  damla sulama sisteminden 

daha fazla domates verimi elde edildi ini aç klam t r. Fakat her iki sistemde de ilk üç hafta toprak alt  damla sulama 

sistemi yap lm t r. Her sezonda ikinci ürün olarak sebze ve meyve ürünü almak için ayn  toprak alt  damla sulama 

sisteminin kullan lmas  gerekir (Camp ve ark., 1993). 

Tunus’ta toprakalt  ve yüzey damla sulama sistemlerinin patl can bitkisi üzerine etkilerini ara t rmak için yap lan bir 

çal mada, toprakalt  damla sulama sisteminin yüzey damlaya göre 23.2 su tasarrufu ve verimde 40 gibi önemli bir 

art  sa lad  belirlenmi tir. Toprakalt  damla sulama sisteminin yüzey damlaya göre daha üniform toprak nem içeri i 

sa lad  belirtmi lerdir. Toprakalt na yerle tirilen laterallerden patl can n bitki boyu, verimi ve su kullan m rand man n  

artt rd  görülmü tür (Douh ve Boujelben, 2010). 

Çin’de iki sulama yöntemi (yüzey ve toprakalt ) ve dört farkl  fertigasyon düzeyinin dolmal k biber üzerine etkisinin 

ara t r ld  çal mada dolmal k biber verimi toprakalt  damla sulama sisteminde yüzey damla sulamaya göre 2007 y l nda 

4, 2008 y l nda da 13 daha yüksek ve önemli ç km t r. (Kong ve ark., 2011). 

Yüzey ve toprak alt  damla sulama sistemlerinin m s r bitkisi üzerindeki etkisini de erlendirmek için yap lan çal mada 

sulama aral , miktar  ve uygulama yönteminin verim ve verim bile enleri üzerindeki etkisi ara t r lm t r. Tane verimi 

de erleri 8.4 t/ha (susuz) ile 13.14 t/ha (haftal k tam sulama) aras nda de i mi tir. Deneme konular na ili kin verimlerde 

önemli farkl l kolmamas na kar l k genelde yüzey damla sulama konular nda daha yüksek verim elde edildi i 

belirtilmi tir (Howell ve ark., 1995; Howell ve ark., 1997). 

Henggeler 1995 raporunda bat  Teksas’ n birkaç kazas nda yap lan ara t rmada kar k sulama yapan çiftliklerde Toprak alt  

damla sulama yap ld nda pamuk veriminin  20 artt  bildirilmi tir. Hawayi’ de ise ya murlama sistemine kar l k 

toprak alt  damla sulama sistemi kullan ld nda Yonca bitkisinde de ayn  durum görülmü tür. Bununla beraber her hasat 

zaman nda ya murlama sistemi kurup kald rmak için daha fazla i  gücüne ihtiyaç bulunmaktad r. Bui ve Osgood 1990, 

Zoldoske 1993 raporunda bir kampüsde yap lan denemelerinde çim bitkisinin SDI ile ya murlama sisteminden ayn  

sonucu alm t r. Fakat ya murlama sisteminin maliyeti daha yüksek olmu tur. Hawayi’ de verimi SDI ile kar k sulamadan 

daha iyi olmu tur. Tayvan’ da ki ayn  çal ma siltli toprakta yap lm  ve sonuç ayn  olmu tur ( Huang 1982 ). 

 

 

Lateral derinlik de i ken bir uygulamad r, bundan dolay  bitki verim fark na etkisi hakk nda çok az ey söylenir. Lateral 

derinlikler 0.02 m ile 0.70 m, lateral geni likleri 0.25-5 m aras nda de i mektedir. Bu de i im bitki ve topra a göre olur. 

Bir çok konuda durum topra n cinsi ve su karakteristi ine göre bölge artlar nda olup bu konuyu iyice anlayarak 

yap lacak i lemi optimize etmekle mümkün olur. Bu durumu dikkate alarak yap lan i lemlerde birkaç çe it lateral derinlik 

denenerek verim fark  saptanm t r. Literatürlerde yer alan kimi ara t rma sonuçlar na göre baz  bitkilerde kullan labilecek 

lateral gömülme derinlikleri ve lateral aral klar  Çizelge 1.1’de verilmi tir (Camp, 1998).Yüzeyalt  damla sulama 

sistemlerinde lateral derinli i yeti tirilen bitkiye göre de i im göstermektedir. Yap lan birçok ara t rmada (soya, m s r, 

ayçiçe i, domates, bakla vs.) 20-60 cm aral nda lateral derinlikleri kullan lm t r. 20-40 cm lateral derinlik aral nda 

olmas  gerekti i belirtilmektedir (Pablo ve ark. 2007; Vories ve ark. 2009; Lamm ve ark. 2010; Hanson ve ark. 1997). 

Bunun yan s ra Hindistan’da yürütülen 2 ayr  denemede 0-20 cm aral nda lateral derinli i denenmi  olup 10 cm 

derinli in patates ve bamya için ideal oldu unu bulmu lard r (Singh ve Rajput 2007; Genço lan ve ark. 2006). 

Domates bitkisi için 20 ve 40 cm lateral derinli inde yap lan yüzey alt  damla sulama çal malar nda bitki kök 

yo unlu unun 40 cm derinlikte yo unla t  belirtilmi tir. Ayr ca domates verim ve kalitesinin; lateral derinliklerinin 

istatistiksel olarak etkilemedi i belirtilirken, uygulanan sulama suyu miktar n n etkiledi i belirlenmi tir (Machado ve 

Oliveira 2005; Clark ve ark., 1991). Yap lan baz  çal malarda uygun lateral derinli ini 45 cm olarak belirlenmi tir 

(Hutmacher ve ark., 1985; Phene ve ark., 1990,1992).Kahlaoui ve ark. (2011), Tunus’ un Tunis ehrinde yapm  olduklar  
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çal mada yüzeyalt  damla sulama ve damla sulama sistemlerini kullanarak üç farkl  domates çe idindeki fizyolojik 

tepkileri incelemi lerdir. Ara t rma sonunda; yüzeyalt  damla sulama ve damla sulama ile sulanan bitkiler 

kar la t r ld nda, yüzeyalt  damla sulama sistemi ile sulanan bitkilerde yaprak alan n n, klorofil miktar n n, K+, Ca2+ 

de erlerinin yükseldi i ancak Na+ ve Cl- de erlerinde azalma oldu unu tespit etmi ler ve yüzeyalt  damla sulaman n 

domates üretimi için etkili bir seçenek olabilece ini belirtmi lerdir. 

 

Çizelge 1.1. Baz  bitkilerde lateral derinlik ve aral klar  
Bitki Kaynak Lateral Derinli i (m) Lateral Mesafesi (m) 

Domates 

Bar-Yosef ve ark., 1991 0.30 0.45 

Batchelor ve ark., 1994 0.15 1.0 

Clark ve ark., 1991 0.25-0.40 1.37 

Clark ve ark., 1993 0.30 1.5 

Davis ve ark., 1985 0.45 1.63 

El-Gindy ve El-Araby, 1996 0.25 0.30 

Martin ve ark., 1996 0.18 1.0 

Bogle ve ark., 1989 0.15-0.20 2.0 

Grattan ve ark., 1988 0.25 1.5 

Hutmacher ve ark., 1985 0.45 1.63 

Nightingale ve ark.,1985 0.45 1.7 

Phene ve ark., 1990,1992b 0.45 1.63 

Rose ve ark., 1982 0.46 1.52 

Schwankel ve ark., 1990 0.15-0.30 1.5 

Sutton ve ark., 1985 0.12 1.32 

Marul 

Chase, 1985 0.07 0.30 

Martin ve ark., 1996 0.18 1.0 

Thompson ve Doerge, 1996 0.15 1.02 

Dolmal k biber 
Bracy ve ark., 1995 0.15 1.0 

Schwankel ve Prichard, 1990 0.10 0.76 

H yar El-Gindy ve El-Araby, 1996 0.25 0.30 

Fasulye Camp ve ark., 1993 0.30 0.76-1.52 

Kabak 
Camp ve ark., 1993 0.30 0.76-1.52 

Rubeiz ve ark., 1989 0.15 - 

Kavun Buck ve ark., 1981 0.02-0.15 1.5 
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Phene ve ark.,1989 0.45 - 

Karpuz 
Pier ve Doergo, 1995a 0.20 2.0 

Pier ve Doergo, 1995b 0.20 2.0 

 

Patane ve ark. (2011), Sicilya’ da yapm  olduklar  çal mada, damla sulama sistemiyle sulanan sanayii domatesinde 

buharla ma ile hesaplanan sulama suyu miktarlar n n 0, 50, 100, 100-50 (çiçeklenmeye kadar 100 ve daha 

sonraki dönem için 50)’ sini uygulam lard r. Ara t rma sonunda en yüksek verim 100 sulama konusundan elde 

edilmi tir. Ancak birim su k s t na oranla daha az verim azalmas  nedeniyle (ky 1), 50 veya 100-%50 sulama 

miktarlar n n önerilebilece ini belirtmi lerdir. 

 

 

Toprak nem sensörleri ve Hydrus modelleme program  toprak nemini belirlemede son y llarda oldukça kullan lan ve r2 

de eri yüksekli i ile tahmin etmede kullan labilece i birçok ara t r c  taraf ndan belirtilmi tir (Anlauf ve ark. 2012; Bufon 

ve ark. 2012; Demirel 2012; Cardenas-Lailhacar ve Dukes 2010; Vrugt ve ark. 2001).Mailhol ve ark. (2011), ürün model 

PILOTE ve HYDRUS-2D kullan larak nemin ve gerçek evapotranspirasyonun tahmin edilmesi üzerine bir çal ma 

yapm lard r. T nl  toprakta m s r bitkisi yeti tirilmi tir. Hydrus 2-D program  ile evapotranspirasyon su stresi ko ullar nda 

tahmin edilmi tir. PILOTE modelin su üretkenli i tahmininde kullan labilir oldu u fakat biraz daha adaptasyon gerekti i, 

HYDRUS-2D modelinin ise evapotranspirasyonu gerçek de erinden daha dü ük tahmin etti i sonucuna varm lard r. 

Fazackerley ve Lawrence (2010), çim alanlar nda su tüketimini azaltmak için yapt klar  çal mada, normal ko ullar alt nda 

kullan lan sulama suyu miktar  ile EC-5 (Decagon) sensörleri yard m yla konrollü sulama programlamas n  

kar la t rm lard r. Ara t rmac lar, normal ko ullar alt nda 719 mm su uygulan rken, kontrollü sulama ko ullar nda 324 

mm su uyguland n  belirtmi lerdir. 

McCready ve ark. (2009), Florida’da arazi ko ullar nda St.augustinegrass çim çe idinde yapt klar  çal mada, iki farkl  

toprak sensörü (Lawnlogic LL1004 ve Aclima Digital TDT RS500), iki farkl  ET sensörü (Toro ve Rain Bird) ve ya mur 

sensörleri kullanm lard r. Ya mur sensörlerini iki farkl  seviye (3 mm ve 6 mm) ve 3 farkl  sulama aral nda (1, 2, 7 

gün/hafta) test etmi lerdir. Ara t rmac lar, farkl  uygulamalar  su tasarrufu aç s ndan sensör kullan lmayan parseller ile 

kar la t rm lard r. Çal mada, toprak nem sensörleri kullanarak su k s t  yapt klar  parsellerde sulama suyundan yüksek 

oranda tasarruf sa lanmas na ra men, bitkilerin görsel kalite bak m ndan kabul edilebilir seviyenin alt nda oldu unu 

gözlemlemi lerdir. Bununla birlikte, toprak neminin yakla k olarak tarla kapasitesinde bulundu u zaman görsel kalitenin 

iyi oldu unu ve sensör uygulanmayan parsele göre 11-53 aras nda su tasarrufu sa land n  bildirmi lerdir. 

McCoy ve McCoy (2009), arazi ko ullar nda yapt klar  çal mada, Bentgrass çim çe idinde farkl  derinli e yerle tirilen 

(76 mm, 152 mm ve 229 mm) TDR sensörler kullanarak toprak nemini, buna ba l  olarak sulama suyu miktar n , bitki su 

tüketimini, drene olan su miktar n  belirlemi lerdir. Elde edilen verileri HYDRUS/2D modelleme program  ile 

kar la t rm lard r. Her iki y l için model etkinli ini (ME) 0.33-0.78, hata kareler ortalamas n n karekökünü (RMSE) 

0.015-0.028 m3/m3 aras nda bulmu lard r. Sonuç olarak, HYDRUS/2D simülasyon modelinin arazi ko ullar ndaki toprak 

nem içeri ini belirlemede oldukça ba ar l  oldu unu bildirmi lerdir. 

Zhou ve ark. (2007), Çin’de ba  da yapm  olduklar  çal mada, farkl  derinliklerde (0-10 cm ve 10-20 cm) toprak nem 

içeriklerini tahmin etmek için APRI ve HYDRUS/2D programlar n  kullanm lard r. Ara t rmac lar, sulama sonras nda 

ölçülen ve tahmin edilen su içerikleri aras nda korelasyon analizi yapm lar ve söz konusu model programlar nda 

korelasyon katsay s  (r) de erlerini s ras yla 0.859-0.940 ve 0.730-0.943 ve RMSE de erlerini 0.010-0.022 cm3/cm3 ve 

0.012-0.031 cm3/cm3 aras nda elde etmi lerdir. Söz konusu model programlar n n toprak nem içeri ini tahmin etmek için 

kullan labilece ini belirtmi lerdir.Blonquist ve ark. (2006), elektromanyetik sensörler yard m yla çim bitkisinde 

(Kentucky bluegrass) sulama program n n belirlenmesi üzerine yapt klar  bir ara t rmada, potansiyel bitki su tüketimi ile 

TDT sensörlerinden elde edilen ölçüm de erlerini kar la t rm lard r. Çimin etkili kök derinli indeki nemin tahmini için 
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HYDRUS/2D modelleme program n  kullanm lard r. TDT sensörü 0.80 m derinli e yerle tirildi inde yakla k olarak 

16 daha az sulama suyu verildi ini belirtmi lerdir. Bununla birlikte, bitki su tüketimini 7.14 mm/gün olarak 

sabitlediklerinde ise 53 oran nda daha az sulama suyu uygulanm t r. Ayr ca, modelleme sonucunda ya mur gibi kontrol 

edilemeyen durumlarda çim bitkisinin 30 cm derinli inin alt na drene olan suyun belirlenemeyece ini 

bildirmi lerdir.Skaggs ve ark. (2004), topra a üç farkl  sulama suyu miktar  (20, 40 ve 60 L/m) uygulayarak HYDRUS/2D 

modelleme program nda suyun hareketinin simülasyonu olu turmu lad r. Çal ma sonucunda, RMSE de erlerini farkl  

uygulamalara göre 0.012–0.071 m3/m3 aras nda hesaplam lard r. Provenzano (2007), toprak alt  damla sulama 

yönteminde 2 farkl  damlat c  debisinde (2 ve 4 l/s), infiltrasyon sürecini HYDRUS–2D simülasyon program n  kullanarak 

belirlemi tir. Ara t rmac , söz konusu program n toprak içerisindeki infiltrasyon sürecini izlemede ba ar l  olarak 

kullan labilece ini belirtmi tir. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. MATERYAL 

 

Deneme Antalya-Alanya Karayolu üzerinde, Antalya ilinin 20 km do usunda bulunan Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 

Enstitüsü arazisinde yürütülecektir. Deneme yeri 36o 52’ Kuzey enlemi ve 30o 50’ Do u boylam nda yer almakta olup 

ortalama yükseltisi 15 m’dir. 

 
ekil 2.1. Çal ma alan n n yeri ve konumu 

 
 

Ara t rman n yürütülece i Antalya yöresi tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Yaz aylar  s cak ve kurak k  aylar  l k ve ya l  

geçmektedir. Antalya ili uzun y lar ortalama iklim de erleri Çizelge 2.1’de verilmi tir. 

Çizelge 2.1 Antalya li uzun y llar ortalama iklim de erleri (Meteoroloji Genel müdürlü ü, 2017) 

Aylar 
S cakl k 

 
(oC) 

Oransal 
Nem 
(%) 

Rüzgar 
H z  
(m/s) 

Ya  
 

(mm) 

Güne lenme 
Süresi 
(h/D) 

Buharla ma 
 

(mm) 

Buhar 
Bas nc  
(hPa) 

Ocak 9,7 70,9 2,9 214,2 5,21 72,0 8,2 
ubat 10,1 70,6 3,1 161,8 5,54 77,1 8,3 

Mart 12,5 71,9 2,8 96,8 6,53 108,6 9,7 
Nisan 15,9 71,4 3,0 56,5 8,59 131,8 12,3 
May s 20,4 66,2 3,0 30,0 9,51 179,4 15,9 
Haziran 25,3 55,2 3,0 7,3 11,36 245,5 18,9 
Temmuz 28,3 54,3 3,0 3,3 11,54 280,1 21,7 
A ustos 27,9 56,7 3,0 1,7 11,26 254,4 22,1 
Eylül 24,5 58,8 2,8 11,3 9,54 202,7 18,4 
Ekim 19,7 64,1 2,4 76,7 8,03 145,4 14,1 
Kas m 14,4 70,1 2,5 160,2 6,24 85,8 10,8 
Aral k 10,9 71,4 2,9 248,7 5,07 69,3 8,9 
Y ll k(Ort,Top) 18,3 65,1 2,9 1068,5 8,2 1852,1 14,1 
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Deneme alan ndan al nan toprak örneklerinin baz  fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2.2’de verilmi tir. Deneme alan  

tar msal üretimi k s tlay c  bir durumun söz konusu de ildir. Denemenin kurulaca  alanda yap lan infiltrasyon testleri 

sonucu topra n su alama h z  13.5 mm/h olarak belirlenmi tir. 

 

Çizelge 2.2 Ara t rma alan  topraklar n n fiziksel özellikleri 

Derinlik 

(cm) 

Kum 

(%) 

Kil 

(%) 

Silt 

(%) 

Bünye 

S n f  

CaCO3 

(%) 

EC 

(dS/m) 
pH 

TK 

(g/g) 

SN 

(g/g) 

Hacim 
A rl  

(gr/cm3) 

0-30 13 44 43 SiC 25,6 0,103 8,3 23,38 12,80 1,31 

30-60 13 40 47 SiC 24,8 0,108 8,3 23,56 11,30 1,38 

60-90 13 38 49 SiCL 23,7 0,156 8,4 22,16 11,95 1,43 

 
 

Bitki materyali olarak Akdeniz bölgesinde yayg n olarak ekilen ve BATEM ad na tescilli Muganl  57 susam çe idi 

kullan lacakt r ( ekil 1). Muganl  57 susam çe idine ait baz  özellikler a a da verilmektedir: 

Sap uzunlu u: 80-150 cm; sap ekli, dört kö e; kapsüllü yan dal say s : 3-7 adet; yaprak rengi: aç k ye il; tüylülük durumu: 

seyrek; yaprak ekli: eliptigal y rtmaçl ; çiçek rengi: beyaz; çiçek say s : her yaprak koltu unda 1 adet, bazen 2-3 adet; kapsül 

boyu: 3-3.5 cm; kapsül geni li i: 0.9 cm; bitkide kapsül say s : 70-140 adet; dane rengi: sar  aç k kahverengi; dane uzunlu u: 

3.1 mm; dane geni li i: 1.9 mm; 1000 dane a rl : 3-5 g; erkencilik durumu: orta erkenci (95-120 gün); dane dökme 

durumu: az; verim: 60-150 kg/da; ya  oran :( ) 50-60, protein oran : ( ) 18-20, fusarium’a dayan kl l : orta, verticilum’a 

dayan kl l : orta; rhizoctonia’ya dayan kl l : orta, alternaria’ya dayan kl l : iyi ve virüs hastal klar na dayan kl l : 

orta’d r. Toprak derinli i aç s ndan s n rlay c  bir durum söz konusu de il ise susam etkili kök derinli i 90 cm al nacakt r. 

  
 ekil 2.2. Muganl  57 susam bitkisi ve tohumu. 

 

Ara t rmada kullan lacak sulama suyu, arazi içerisinde bulunan derin kuyudan pompaj sistemi ile sa lanacakt r. Sulamada 

kullan lacak sulama suyunun baz  özellikleri Çizelge 2.4’de verilmi tir. Sulama suyu kalite s n f  olarak T2A1 s n f nda yer 

almaktad r. Kullan lacak olan sulama suyu tabloda da görüldü ü gibi tar msal üretim aç s ndan her hangi bir s n rlamaya 

neden olmayan(tuzluluk, sodiklik vb gibi) iyi kalitede bir su olarak de erlendirilebilir. 

Çizelge 2.4 Ara t rmada kullan lan sulama suyunun baz  kimyasal özellikleri 

pH EC (dS/m) 
Katyonlar (me/L) Anyonlar  (me/L) 

S n f 
Na+ K+ Ca++ Mg+ CO  HCO3

- Cl SO4  

7,3 0,56 0,49 0,05 4,23 1,85 0,0 5,03 0,53 1,06 T2A1 
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Denemede kullan lacak olan yüzeyalt  damla sulama sistemi için denetim biriminde; kum çak l filtre, disk filtre, manometre, 

su sayac , vanalar ve ba lant  parçalar ; gübre tank  ve gübre enjeksiyon sistemi yer alacakt r. Yüzey üstü damla sulama 

iletim sisteminde PE borulardan olu an ana hat, manifold ve lateraller toprak alt na gömülecektir. Topra n infiltrasyon 

özellikleri dikkate al narak damlat c  aral  ve debisi belirlenecektir. Lateraller; Islat lan alan yüzdesi P 30 olmas  için her 

bitki s ras na bir lateral, gelecek ekilde yerle tirilecektir. 

Yüzeyalt  damla sulama sisteminde lateraller toprak yüzeyinin 20, 30, 40 cm alt na yerle tirilecektir. Lateraller, çizel ile 

aç lan izlerin temizlenmesiyle olu turulan yüzlek arklar n içine gömülecektir. Bu sistemde ana hat ve manifold borular 

deneme alan nda toprak yüzeyine yerle tirilecek olup yüzeyalt  damla sulama sistemine uygun lateral boru hatlar  

seçilecektir. Manifold ç k lar na hava tahliye vanas  yerle tirilecektir. Lateral sonlar na 40 cm derinli inde trençerle hendek 

aç lacak ve lateral ç k lar  bu hendek içinde yer alacakt r. Aç lan hendek drenaj kanal na ba lanacakt r. 

 
 

Çal maBat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Aksu Yerle kesi Uygulama arazisinde tesadüf bloklar  eritvari parseller 

deneme desenine göre 3 tekrarl  arazi denemesi olarak 2 y l süreyle yürütülecektir. Bitki materyali olarak susam bitkisi 

seçilmi tir. Çal mada farkl  lateral derinlikleri alt faktör konular  (20, 30 ve 40 cm) ve farkl  su dozlar  ( 100, 70, 40 ve 

susuz) ise ana faktör konular  olu turmaktad r.  

 

 

   
    D1: 20 cm toprak derinli i 
    D2: 30 cm toprak derinli i 
    D3: 40 cm toprak derinli i 
 
   
    S1: 10-90 cm toprak derinli indeki elveri li nemin  30’u tüketildi inde tarla 
           kapasitesi düzeyine ula t r lacak miktarda sulama suyu uygulanmas   
    S2: S1 konusunun  70’i kadar sulama suyu uygulanmas  
    S3: S1 konusunun  40’  kadar sulama suyu uygulanmas  
 S4: Ya a dayal  üretim (susuz) 
 

Bir blok 12 parselden olu makta olup üç blokta toplam 36 parsel mevcuttur ( ekil 2.2). Bir parsel 12 bitki s ras ndan 

olu acak ve kenarlarda kalan 1’er s ra ile parsel ba lar ndan ve sonlar ndan 1 m kenar tesiri olarak b rak larak ortada kalan 

10s ra bitkiden gözlem ve ölçümler al nacakt r ( ekil 3.3). Ayr ca parseller aras nda susam ekili iki s ra (2m mesafe) parseller 

aras  mesafe olarak b rak lacakt r. Nedeni; parseller aras nda olu abilecek s cak hava kaynakl  fazla buharla man n olmas n  

engellemek ve tüm parsellerde homojen bir ortam sa lamakt r. 

Susam ekimi 10x70 cm mesafe aral klar ile yap laca  için bir parselin boyutu 8.40x20 m ’ye denk gelmektedir. Bir blo un 

alan  ise 2016 m  olup toplam çal man n alan  6048 m  dir. 

Çal mada toprak nem takibinde nem sensörleri (Drill drop - Frequency Domain Reflectrometry (FDR) sensör) ve nötron 

metre cihaz  (503 DR Hydroprobe) kullan lacakt r. Ancak FDR sisteminde kullan lan nem sensör fiyatlar  oldukça yüksek 

olmas ndan kaynakl  sadece ikinci blokta yer alan parsellerde bitki büyüme periyodu boyunca kullan lacakt r. Ayr ca toprak 

alt nda yanal nem hareketini Hydrus program nda haritaland rabilmek için nem sensörleri ile ayn  do rultuda olacak ekilde 

15 cm önüne ve arkas na akses tüpleri yerle tirilecektir. Di er blokta yer alan parsellerin nem takibi nötron metre cihaz  ile 

yap lacakt r. Nem takibi ve cihazlar n kalibrasyonu ile ilgili ayr nt l  bilgi 2.3.3’de verilmi tir. 
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ekil 2.2. Bloklar içerisinde konular n da l m  

 
 

 
ekil 2.3. Parsel boyutlar  ve gözlem al nacak bitkiler 

 

 

Hydrus program , toprak profilinde suyun toprakta ak n  modellemek için Van Genuchten-Mualem su ak  denklemi 

parametreleri hesaplamak için Rosetta PTF modelini kullanmaktad r. Toprak su içeri i alan  ekil 4’teki gibidir. Hydrus 

program nda hesaplamalar geometri alan  içerisinde a  üzerinde yap lmaktad r.  
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ekil 2.4 Hydrus Simülasyonu için 20, 30 ve 40 cm’de kullan lacak etki alan  

 
Rosetta modelinde veri giri i en üst düzeyde seçilecektir; bunlar TK, SN, kum, silt, kil, birim hacim a rl , hidrolik 

iletkenlik ve toprak hacimsel su içeri idir. Van Genutchen-Mualem hidrolik parametrelere ek olarak, Hydrus için 

Transpirasyon (Tr), mekansal kök da l m , evaporasyon (Ev), ya  ve sulama ba lang ç nem de erleri ve topra n gözenek 

yap s n  aç klayan parametre (I) gerekmektedir. lk toprak hacimsel su içeri i FDR kullan larak ölçülecektir. Tr ampirik 

e itlikler yard m  ile belirlenecektir (Lascano, 2000). Model simülasyonu; a) bitkinin yeti me dönemi boyunca ve b) en 

yüksek ET’yi temsil eden günde yap lacakt r. En yüksek ET’nin oldu u günde Hydrus  simülasyon program  ile sulama 

olay nda 48 saatlik bir periyot için simülasyon i lemi yap lacakt r. Bu i lemin amac  ET’nin en yüksek oldu u gündeki suyun 

topraktaki durumunu belirlemektir. En yüksek ET’nin oldu u günü belirlemek için uzun y ll k günlük iklim parametreleri 

al narak FAO-56 Penman Monteith E itlik 3.2 kullan larak hesaplanacakt r. Ya da uzun y llara ait ortalama günlük iklim 

verileri incelenerek s cakl n en yüksek, solar radyasyonun en dü ük oldu u gün tesbit edilerek ET’nin en yüksek oldu u 

gün belirlenecektir.                                                              

 

2.3. P  

2.3.1 Toprak Fiziksel Özellikleri 
Deneme alan nda toprak profilinden bozulmam  toprak örneklerinde TK ve birim hacim a rl  de erleri belirlenecektir. 

Bozulmu  toprak örneklemesi ile tekstür, SN ve ilk sulamaya ba lamadan önceki nem de erleri 120 cm toprak katman na 

kadar her 0-30 cm derinlikte belirlenecektir. Bozulmam  örnekler 60 mm boyunda ve 5.3 mm iç çap nda paslanmaz çelik 

halkalar kullan larak al nacakt r. Bozulmu  toprak örneklerinde Gee ve Bauder’in hidrometre metodu kullan larak toprak 

dokusu (kil, silt ve kum yüzdeleri) belirlenecektir. Tekstür s n fland rmas nda ABD toprak tekstür s n fland rmas  dikkate 

al nacakt r. Bozulmam  örneklerin doymu  hidrolik iletkenlikleri (Ks) permeametre (permeabilite aleti) yöntemi kullan larak 

belirlenecektir. -33 ve -1500 kPa bas nçta toprak su tutma potansiyeli bas ç kab  kullan larak belirlenecektir. Bu ölçülen 

toprak özellikleri Van Genuchten-Mualem denklemi parametrelerini hesaplamak için Rosetta modeline girdi olarak 

kullan lacakt r.   

 

2.3.2. Van Genuchten-Mualem Model Parametreleri-Rosetta 

Rosetta program  Van Genuchten-Mualen model parametreleri kullan lacakt r. Bunlar; Ks, doygun ko ullardaki hacimsel su 

içeri i ( s), ba lang ç nem ko ullar  ( r) ve Gardner düzeltme katsay s  ’d r.  

 

 

Toprak profilinde hacimsel su içeri i sürekli olarak FDR-Drill drop nem sensörleri ile izlenecektir. Nem sensörleri için 

gerekli olan problar toprak yüzeyine paralel olarak 120 cm derinli e kadar yerle tirilecektir. Sensör her 10 cm bir derinlikte 

nem ölçümünü hacimsel olarak gerçekle tirecektir. Ayr ca toprak alt nda yanal nem hareketini Hydrus program nda 
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haritaland rabilmek için nem sensörleri ile ayn  do rultuda olacak ekilde 15 cm önüne ve arkas na akses tüpleri 

yerle tirilecektir. Bu blokta nem takibi nem sensörleri ve nötron metre cihaz  ile yap lacakt r. Di er blokta yer alan 

parsellerin nem takibi ise bitki büyüme periyodu boyunca nötron metre cihaz  ile yap lacakt r. FDR, kalibrasyonu hacimsel su 

içeri i (  h) ile toprak dielektrik sabitesi (  h) aras ndaki ili kiye dayanmaktad r. Bitki ekimi yap lmadan önce nem sensörleri 

yerle tirilir ve kalibrasyonu yap l r.  

Çal mada 1. ve 3. blokta nem ölçümü nötron metre cihaz  (503 DR Hydroprobe) ile yap lacakt r. Nötron ölçüm tüpleri her 

30 cm de bir 120 cm toprak derinli ine kadar, toprak su içeri i izlenecek biçimde her parselin bir adet yerle tirilecektir. 0-30 

cm toprak katman ndaki nem de erinin do ru bir ekilde ifade edilebilmesi için gravimetrik olarak belirlenecektir. Nötron 

metre cihaz n n deneme alan na göre kalibrasyonu yap lacakt r. Kalibrasyon i lemi için 4x4 m boyutlar nda iki adet parsel 

olu turulduktan sonra parselin birine 120 cm’ lik toprak profili doygun hale gelene kadar su uygulanacak ve di er parsele ise 

yonca bitkisi ekilecektir. Böylece yüksek ( slak) ve dü ük (kuru) toprak su içeri i ko ullar  elde edilerek, her bir parsele 3’ er 

adet nötron metre ölçüm borusu yerle tirilerek her bir borudan 30 cm toprak derinliklerinde dörder adet bozulmam  toprak 

örne i al nacakt r. Kalibrasyon amac yla, hacme dayal  belirlenen toprak su düzeylerine kar n nötron metre say m oranlar  

istatistiksel biçimde de erlendirilerek, farkl  toprak katmanlar  için ayr  ayr  regresyon denklemleri elde edilecektir.  

 
ekil 2.5 Ye il daireler nem sensörleri ve nötron metrenin kullan laca  parseller, pembe daireler ise sadece nötron metre ile 

ölçüm yap lacak parseller 
 

 

Mevcut toprak neminin gravimetrik yöntemle belirlenmesinde toprak burgusu kullan lacakt r. Bunun için bitki kök bölgesi 

boyunca her 30 cm lik katmanlardan yakla k ortas ndan 100-150 gram civar nda bozulmu  toprak örnekleri al nacakt r. 

Toprak örnekleri, nemin buharla mas  önlenecek ekilde daha önceden daras  al nm  kaplara konarak, gün içerisinde 

laboratuvarda tart lacakt r. Toprak örneklerinin ya  a rl klar  hassas terazi ile elde edildikten sonra etüvde 105 °C de 24 saat 

(sabit a rl a ula l ncaya kadar) bekletilip tekrar tart lacakt r. Toprak örne inin mevcut nem miktar  hesaplanacakt r.  

 

 

Çal mada; bitki su tüketimi hesaplamalar nda su bütçesi e itli inden yola ç karak ya , derine s zma, sulama,  deneme ba  

ve sonundan toprak profili nem fark  dikkate al nacakt r (Jensen ve ark., 1990; Allen ve ark., 1998; Evett, 2002). Toprak alt  

ve üstü sulama yönteminde deneme konular  için bitki su tüketimi su bütçesi e itli i (3.1) dikkate al narak hesaplanacakt r.  

ET = I + P - DP  - RO ± S        (3.1) 
ET  Bitki su tüketimi (mm), 
I  Sulama suyu miktar  (mm), 
P  Ya  (mm), 
DP  Derine s zma (mm), 
RO  Yüzey ak  (mm), 

S  ki örnekleme aras ndaki nem de i imi (mm).  

Burada 90 cm kök derinli i alt ndaki toprak nemi (90-120 cm) izlenerek derine s zma kay plar  belirlenecektir. 

 

 



 

Sayfa 282 / 589 
 

2.3.6. Hydrus 2D\  

Belmans ve ark. (1983)’na göre; buharla ma ve terleme de erlerinin model içerisinde ayr  ayr  girilmesi gerekmektedir. 

Evaporasyon ve transpirasyonun ayr  ayr  belirlenmesinde ampirik e itliklerden yararlan lacakt r. Bunun için öncelikle 

Referans bitki su tüketimi FAO-56 Penman-Monteith (Allen ve ark., 1998; ASCE EWRI, 2005)  E itlik 3.2 kullan larak 

hesaplanacakt r. Ayr ca, çal mada Allen ve ark. (1998)’de standart ko ullar için verilen kc katsay s , ayn  kaynakta verilen  

yöntemler kullan larak yerel rüzgar h z  ve oransal neme göre yerel ko ullara adapte edilecektir (E itlik 3.3). Di er yandan 

çal ma kapsam nda toprak su bütçesine göre her bir deneme konusu için hesaplanan ETc de erleri ETo ile oranlanarak, 

belirlenen Kc katsay lar  ile kar la t r lacakt r. Gerekli iklim verileri çal ma alan  içerisinde yer alan meteoroloji 

istasyonundan tedarik edilecektir. 

 

ETo =   (3.2) 

ET0  Referans bitki su tüketimi (mm/gün), 
Rn  Net radyasyon (MJ/m2/gün), 
G  Toprak s  ak s    (MJ/m2/gün), 
(es-ea) = Havadaki buhar bas nc  eksi i (kPa), 
es  Havan n doygun buhar bas nc  (kPa), 
ea  Havan n o andaki buhar bas nc  (kPa), 

  Buharla ma bas nc  e risi e imi (kPa/°C), 
  Psikrometrik sabit (kPa/°C), 

u2  2 m yükseklikteki rüzgar h z  (m/s). 
 
ETc = kc x ETo    (3.3) 

 

2.3.7. Evaporasyon (Ev) 

Günlük Ev de eri, günlük hesaplanan ETc de erinden günlük Tr de eri ç kart larak bulunmaktad r. E itlik 3.2 yard m yla 

hesaplanan ETc de erindeki buharla ma de erlerinin oranlar  E itlik 3.4 yard m yla hesaplanacakt r (Blonquist ve ark., 

2006). 

E = ET x e-kxLAI    (3.4) 

E itlikte, k: güne  radyasyonu için bir katsay s , LAI: bitkinin yaprak alan indeksi (toplam yaprak alan n n yapraklar 

taraf ndan örtülen alana oran ) (m2/m2), ET: bitki su tüketimi (mm), E: toprak yüzeyinden meydana gelen buharla ma. 

 

2.3.8. Transpirasyon (Tr) 

E itlik 3.2 yard m yla hesaplanan ETc de erindeki terleme de erlerinin oranlar  E itlik 3.5 yard m yla hesaplanacakt r 

(Blonquist ve ark., 2006). 

 

T = ET – E    (3.5) 

 

ET: bitki su tüketimi (mm), E: toprak yüzeyinden meydana gelen buharla ma, T: bitki yüzeyinden meydana gelen 

buharla ma.  

 

 

Bitkinin ihtiyaç duydu u suyun zaman nda kar lanmas  gerekmektedir. Toprak içerisinde yeterli miktarda su bulunmad  

zaman bitki fizyolojisi olumsuz yönde etkilenmektedir. Farkl  sulama yöntemlerinde bitki verim ve kalitesi aç s ndan bitki 

stres düzeyleri belirlenmelidir.  

Bitki su stres indeksi hesaplanmas nda Idso ve ark. (1981)’de belirtilen deneysel yöntemden yararlan lm t r. Bu amaçla su 

stresi olu turulmayan S1 konusuna ili kin ölçümler ile belirlenen bitki örtüsü s cakl  atmosfer s cakl  fark  (Tc-Ta) ve 

atmosferin buhar bas nc  aç  (VPD) de erlerinin do rusal regresyonu ile alt baz hatt  (LL), su uygulanmayan S4 
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konusundan ve kurutulmu  bitkilerden al nan ölçümlerden yararlan larak üst baz hatt  (UL) belirlenerek temel grafik elde 

edilecektir. CWSI de erleri an lan grafikten yararlan larak E itlik (3.6) ile belirlenecektir. 

 

 CWSI=[(Tc-Ta) – (LL)] / [ (UL) – (LL)] (1)   (3.6) 

 

Burada, Tc ve Ta s ras  ile bitki örtüsü ve hava s cakl d r. LL hesaplaman n yap ld  Tc ve VPD’ ye ili kin temel grafikteki 

alt limit de eri, UL üst limit de eridir. 

 

  

Termal görüntüler, 8-14 m spektrum aral nda ölçüm yapan, 32° x 23°/0.1 m lense, 160x120 piksel çözünürlü ünde 

dedektöre, 3.3 mrad geometrik çözünürlü e ve 0.08 ºC termal hassasiyete sahip termal kamera yard m yla elde edilecektir. 

Termal görüntüler ile elde edilen kanopi s cakl klar , her iki sulamada bir sulama öncesi olmak üzere 10:00 ile 14:00 saatleri 

aras nda yap lacakt r. Termal kamera bahsedilen bu saatler içerisinde arazi denemesindeki bitki s ra üzerine dik ve parallel 

olmak üzere dört yönden, görü  alan nda bitki, ve topra  göz önünde bulunduralacak ekilde konumland r lacakt r. 

Böylelikle bitkilerden biri slak referans, biri kuru referans  belirlemek için di erleri de kanopi s cakl klar n n ölçümlerinde 

kullan lacakt r. Ölçümler her sulama konusunun her bir tekerrüründe gerçekle tirilecektir. Ortalama kanopi s cakl  görüntü 

içerisindeki toprak gibi di er ö eler ayr ld ktan sonra sadece bitki için hesaplanacakt r. Ölçümlerde aletin emissivite de eri 

bitki yüzeyi oldu u için 0.95 al nacakt r (Jones ve ark., 2002). Islak ve kuru yaprak yüzeyleri referans yüzey olarak 

kullan lacakt r (Leinonen ve Jones, 2004).  

 

 

CNR-2 net radyometre özellikle radyasyon dengesinin dikkate al nd , arazi denemeleri için geli tirilmi  bir cihazd r. Net 

k sa dalga radyasyonu ve net uzun dalga radyasyonu ölçme kabiliyetindedir. Sabit ve ta nabilir bir biçimde kullan labilir 

özelliktedir. 300-2800 nm k sa dalga, 4500-42000 nm uzun dalga spektral bölgede ölçüm al nmaktad r.  

Net radyometre bitkilerin en üst aksam ndan yakla k 50 cm yukar da olacak biçimde, kabarc kl  düzeç dikkate al narak 

sehpa arac l  ile konumland r lacak ve ölçüm al nacakt r. 

 

 

Bitkinin su stresine kar  gösterece i etkiyi belirlemede önemli olan buhar bas nc  aç  (VPD), CWSI’n n hesaplanmas nda 

belirleyici olarak kullan lmaktad r. VPD (kPa) hesab  a a daki e itlik yard m yla belirlenecektir. Deneme süresince hava 

s cakl  ve ba l nem deneme arazisinde kurulu olan meteoroloji ölçüm aletinden elde edilecektir (Ward ve Elliot, 1995; 

Allen ve ark., 1998). 

 

 as eeVPD     (3.7) 

 3.273
9.11678.16exp

T
Tes

   (3.8) 

 100
RHee sa

   (3.9) 

 E itlikte; es, doygun buhar bas nc  (kPa), ea, gerçek buhar bas nc  (kPa), T; hava s cakl  (oC) ve RH; nispi nem 

( )’dir. 

 

2.3.13. Su-  

Su stresi nedeniyle meydana gelen birim bitki su tüketimi azal na kar l k verimde meydana gelen azalmay  belirlemek için 

a a da verilen su üretim fonksiyonu e itli i kullan lacakt r. Son y llarda bu ili kileri belirlemek için birçok model 
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geli tirilmi tir. Bunlar içerisinde Stewart e itli i en yayg n kullan lan modellerden birisidir (Stewart ve ark. 1976, Doorenbos 

ve Kassam 1979). Bu model oransal su tüketimi eksikli i ile oransal verim azal  aras ndaki ili kiye dayanmaktad r.  

(3.10) 

  

 

Bu e itlikte; Ya; su k s nt s  ko ullar nda gerçek verim, Ym; tam sulama ko ulunda en yüksek verim, ETa; su k s nt s  

ko ullar nda gerçek su tüketimi, ETm; tam sulama ko ulunda en yüksek su tüketimi, ky; su-verim tepki etmenini 

göstermektedir. 

Denemede, parsellerden elde edilen patl can verimi ile mevsimlik su tüketimleri aras ndaki ili kiler bu model kullan larak 

elde edilecektir. Bunun için S1 konusu dikkate al narak belirlenecektir. 

 

 

Ele al nan farkl  sulama konular  ve su k s nt lar n n verimlili ini de erlendirmek için su kullan m etkinli inden 

yararlan lacakt r. Farkl  sulama konular na göre toplam su kullan m etkinli i (WUE) ve sulama suyu kullan m etkinli i 

(IWUE) olmak üzere iki ekilde hesaplanacakt r (Howel ve ark., 1990). 

 

aET
YLDWUE

  (3.11) 

Esitlikte; YLD; susam verimi (kg/ha), ETa; mevsimlik gerçek bitki su tüketimi (mm)’ dir. 

 

I
YLDIWUE

 (3.12) 

E itlikte; I; mevsimlik sulama suyu miktar , (mm) olarak tan mlanmaktad r. 

 

Bunun için 5 günde aral kla ölçümler al nacak ve yaprak alan indeksi (LAI) tahmin edilecektir. Yaprak alan  planimetre ile 

ölçülecektir.  

 LAI= toplam yaprak alan /taç iz dü üm alan          (3.13) 

 

Formülasyondan da anla laca  üzere önce her bir parselden seçilen üç susam bitkisinin kaplad  iz dü üm alan  ölçülecek 

daha sonra bitkideki yapraklar n hepsinin alan  ölçülecek ve oranlanacakt r. 

 

 

Deneme alan  topraklar ndan katmanlara göre 0-120 cm derinli e kadar al nacak örneklerde tarla kapasitesi, solma noktas , 

hacim a rl  ve toprak bünyesi gibi fiziksel analizler ile 0-20 ve 20-40 cm derinliklerden al nan örneklerde ise toprak 

reaksiyonu, elektriksel geçirgenlik, her sezon ba  ve sonunda tuz içeri i, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç gibi 

kimyasal analizler ise Tüzüner ve ark. 1990 ile Richards 1954’de verilen ve a a da k saca aç klanan metotlarla yap lacakt r.  

 Toprak reaksiyonu (pH):  Saf su ile sature edilmi  toprak macununda cam elektrotlu Beckman pH metresi ile 

elektrometrik olarak ölçülecektir.  

 EC (dS/m): EC ise saturasyon eksrakt n n geçirgenli inin kondaktivimetre aletiyle okunarak, her mevsim ba nda 

ve sonunda ölçülecektir. 

  Scheibler kalsimetresi ile topra n 1/3’lük HCl ile muamele edilmesi sonucu olu an CO2‘in hacmi 

ölçülerek, 

 Ekstrakt eri i 0.5 M (pH 8.5) olan sodyum bikarbonat Olsen ve ark. (1954) 

taraf ndan geli tirilen yöntemle, 

  Toprak 1 N amonyum asetat (pH 7) çözeltisi ile ekstrakte edildikten sonra 

m

a
y

m

a

ET
ETk

Y
y 1.1
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çözeltiye geçen potasyum miktar  fleymfotometreyle okunarak,  

 Organik madde (%): Modifiye edilmi  Walckley–Black yöntemine göre, 

 Toprak bünyesi: Bouyoucus hidrometre yöntemi kullan larak,  

  Bozulmam  toprak örneklerinde hacmi belirli silindirlerle,  

  Tarla kapasitesi bozulmam  toprak örneklerinde 1/3 atm bas nçta, solma 

noktas  ise bozulmu  örneklerde 15 atm bas nçta yap lacakt r.  

 -23. HCO-3. Cl-. SO-24)(me/l): sature edilmi  toprak örnekleri 

ekstrakta edildikten sonra Flamefotometrik+Titrimetrik yöntemle meq/l olarak belirlenecektir. 

 Toplam Tuz(%): Kondaktivimetre aleti ile saturasyon macununda elektriksel iletkenli in ölçülmesiyle 

saptanacakt r. 

 

 

                  

Toplam tohum ya  oran , tah l ve tah l ürünleri Toplam Ya  Tayini TS 4967’ye göre yap lacakt r. Tam olarak kurutulmu  ve 

ince bir ekilde parçalanm , gerekti inde ö ütülmü  materyal, bir ya  çözgeni ile Soxhlet ayg t nda sürekli olarak ekstrakte 

edilecek. Toplanan ekstrakttaki çözücünün tümü uçurulduktan sonra geriye kalan ya  tart lacakt r. Soxhelet ekstraksiyon 

balonu etüvde kurutularak sabit tart ma getirilir, daras  al narak not edilecek. E er materyal kuru ise do rudan, de ilse 

105°C’de kurutma dolab nda kurutulduktan sonra ö ütülüp ekstraksiyon kartu una 5-10 g örnek tart lacakt r. Kartu  soxhelet 

ekstraksiyon balonuna yerle tirilip, üzerine yakla k 140 ml petrol eteri ilave edilip ve cihaza yerle tirililecek. Su ve bas nç 

kontrolleri yap ld ktan sonra analiz ba lat lacakt r. Petrol eteri,40-60 C’de 30 dakika kaynad ktan sonra 150 C ekstraksiyon 

s cakl nda 126 dakika süre ile devaml  ekstraksiyon yap lacak. Analiz bittikten sonra balon 100 C’de yakla k 1 saat etüvde 

tutulacak sonra etüvden ç kar lan balon desikatöre konup, so uyan cam balon tart l rak ve ya  miktar  not edilecektir. 

Hesaplama:  

  Ya   (M2-M1/m)*100 

M1 : Sabit tart ma getirilmi  balonun a rl  (g) 

M 2: Balonda son tart mda bulunan toplam ya  miktar  (g) 

M : Al nan örne in a rl  (g)d r.  

  

Dekara verim ile ya  oran n n çarp lmas  sonucu hesaplanacakt r. 

 

Ya  asidi kompozisyonu William (1993) taraf ndan belirtilen yöntemle göre kapilar kolon Gaz Kromatografi cihaz  

kullan larak yap lacakt r. 0,1g ya  örne i üzerine 0,2 ml 2N metanollü KOH çözeltisi dökülüp vortekslenecektir. Daha sonra 

üzerine 2 ml n-Heptan ilave edilip tekrar vortekslenmesinden 5 dakika sonra üst faza al nacakt r. Örnek Gaz kromatografisi 

(Agilent 7890A) cihaz na 1 l olarak 40:1 split oran  ile enjekte edilecektir. Bile enlerin ayr m  için kapiler kolon (HP 

5MSCapillary; 30.0 m x 0.25 mm x 0.25 m) kullan l lacakt r. Kolon, bitiminde bir ayraç (splitter) yard m yla FID ve kütle 

spektrometresi dedektörüne (Agilent 5975C) ak  1:1 oran nda olacak ekilde ikiye ayr lm t r. Analizde ta y c  gaz olarak 

0,8 ml/dk ak  h z nda helyum kullan lacakt r. Enjektör s cakl  250°C’de tutulmu , kolon s cakl k program  - 100°C’de 5 

dakika, 200°C’ye 5°C/dakika (20 dakika), 200°C 20 dakika, 200°C’den 280°C’ye 20°C/dakika (4 dakika) ve 280°C’de 6 

dakika - toplamda 55 dakika olacak ekilde ayarlanacakt r. Kütle detektörü için tarama aral  (m/z) 35-450 atomik kütle 

ünitesi ve elektron bombard man  iyonizasyon enerjisi 70 eV’dir. Ya  asitlerinin te hisinde WILEY ve NIST 

kütüphanelerinin verileri esas al nacakt r. Ya  asitlerinin oranlar nda ise FID dedektörünün verileri kullan lacakt r. 

 

 

Susam tohumlar  çok küçük oldu undan dolay  sa l kl  bir ç k  sa lamak için tohum yata  iyi haz rlanmal d r. Bu amaçla 

toprak sürmek için yeterli neme sahip de ilse sulan p tava geldikten sonra 15-20 cm derinlikte kulakl  pulluk ile 
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sürülecektir. Daha sonra kesekleri parçalamak için diskaro çekilecektir. Daha sonra gübreleme ve yabanc  ot ilaçlamas  

yap lacak arkas ndan tekrar diskaro ve t rm k çekilip gübre ve ilac n topra a iyice kar mas  sa lanacakt r. Tohum yata  

haz rland ktan sonra dekara 300 gram susam tohumu gelecek biçimde mibzer ile ekim yap lacakt r. Toprak i leme ko ullar  

uygun oldu unda ve toprak s cakl  15 0C’ye ula t nda nisan 15 – may s 15 tarihleri aras nda ekim i lemi yap lacakt r.  

Ekim esnas nda mibzer ayarlar  s ra aras  70 cm, s ra üzeri 10 cm ve ekim derinli i 2-3 cm biçimde yap lacakt r. Bitki boyu 

10-15 cm’ye ula nca ot durumuna göre bir veya iki çapa yap lacakt r. Gerekli görüldü ü durumlarda hastal k ve zararl lar 

ile mücadele için ilaçlama yap lacakt r. 

Gübreleme 

Toprak haz rl  ile birlikte toprak analizlerinden elde edilen sonuçlara göre gübre uygulamas  yap lacakt r. Ekim öncesi 

yap lan toprak analiz sonuçlar na göre topraktaki besin maddesi miktar  dekara 10 kg saf azot ve 6 kg saf fosfor 6 kg saf 

potasyum olacak biçimde gübreleme yap lacakt r. Türkiye’de susam üzerine yap lan ara t rmalardan baz lar nda uygulanan 

gübre miktarlar : Çal kan ve ark. (2004) taraf ndan susam da bitki ekim metodunun ve ekim yo unlu unun ele al nd  bir 

ara t rmada ekimden önce topra a 8 kg/da N, 8 kg/da P2O5,  çiçeklenme ba lang c nda 8 kg/da N olacak biçimde gübre 

uygulamas  yap lm t r. Gerçek ve ark. (2004) taraf ndan gerçekle tirilen susamda farkl  s ra aras  mesafelerin ve farkl  

sulama yöntemlerinin verime etkisi incelenmi  ve ekimden önce  dekara 10 kg saf N ve 6 kg P2O5 olacak biçimde gübre 

uygulamas  yap lm t r. Boydak ve ark. (2007) taraf ndan gerçekle tirilen ya murlama ve damla sulama yöntemlerinin 

susam verimine etkisinin irdelendi i bir ara t rmada ekimden önce topra a 10 kg/da N, 6 kg/da P2O5 uygulanm t r. , 

Öztürk ve aman (2012) taraf ndan ikinci ürün olarak ekilen susamda farkl  s ra aras  mesafelerin denenmesini konu alan 

bir ara t rmada dekara 6 kg N, 6 kg P2O5 ve 6 kg K olacak biçimde gübre uygulamas  yap lm t r. 

Hasat  

Susamda çiçeklenme alt bo umlarda ba layarak üst bo umlara do ru devam eder. Bu sebeple ilk olarak olu an alt 

bo umda yer alan kapsüller erken, sonra olu an üst bo umlarda yer alan kapsüller ise daha geç olgunla r. Bu durumdan 

dolay  üst bo um kapsüllerinin henüz daha taze oldu u bir dönemde, alt bo umlarda bulunan kapsüller olgunla arak 

tohumlar n  dökmeye ba lar. Üst bo umlardaki kapsüllerin olgunla mas  beklenirse, taneleri daha iri olan ve ya  içeri i 

daha yüksek olan alt kapsüllerin çatlamas  sonucu verim kayb  olacakt r, e er alt kapsüllerin olgunla mas n  takiben erken 

hasat edilirse, bu durumda henüz tam olgunla mam  üst kapsüllerde olgunla ma yeteri kadar olmad  için verim kay plar  

olacakt r. 

Kültürü yap lan susam çe itlerinde olgunla ma ile birlikte kapsüllerin çatlamas  ve hasattan önce tohum dökülmesi 

nedeniyle önemli verim kay plar  olabilmektedir. Bu durumdan meydana gelen verim kay plar n  azaltabilmek için bitkiler 

tam olgunla madan hasat edilecek, kökleri ile birlikte sökülen bitkiler önce çat  ekline (gümül haline) getirilip kurutulacak 

ve kurutulduktan sonra ç rp larak tohumlar  al nacakt r. Her konuya ait ortadaki iki s ran n hasad  yap ld ktan sonra tohum 

verimleri kaydedilecektir. 

 

 

 

 

AYLAR 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
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11
 

12
 

Makine teçhizat al m n n yap lmas                          
Deneme parsellerinin olu turulmas , 
sulama sistemi tesisi 

                        

FDR, nötron metre ölçümü ve 
gravimetrik örnekleme (Kalibrasyon 
i lemi) 

                        

Bitkileri ilaçlama ve gübreleme                          
Gravimetrik örnekleme, nötron metre                         
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ölçümleri ve sulama konular n n 
uygulanmas   
Bitkiye dayal  ölçümler                         
Hasat, analiz ve incelemeler                         
statistiksel analizlerin yap lmas  ve 

sonuçlar n de erlendirilmesi 
                        

Ara rapor yaz m                          
( )Yaz m vb. alanlar  gerekti i kadar uzat labilir 

 
 

Projede görev alacak ki ilerin her birinin projedeki sorumlulu u ve çal ma takvimleri tan mlanmal d r. 

 
 

   

Filiz KARA 

Proje haz rlama, proje sunumu ve savunmas , 
projenin koordinasyonu, projenin arazide 
uygulanmas , veri giri lerinin yap lmas , 
analizlerin yap lmas , geli me ve sonuç raporunun 
yaz m . Projenin tüm koordinasyonundan 
sorumludur.  

24 ay 

Prof. Dr. Bilal CEMEK Projenin tüm a amalar nda dan man olarak görev 
alacakt r 24 ay 

 

LAMA PLANI (PSUP)   

Proje tamamland ktan sonra elde edilmesi öngörülen ç kt lar n uygulamaya aktar lmas  ve yayg nla t r lmas  proje lideri 
taraf ndan haz rlan r ve imzalan r.  

 Yüzeyalt  Damla Sulama Yönetiminde Uygun Lateral Derinli ini Belirleyerek, Hydrus Simülasyon Modeli ile 
Test Edilmesi 

 
Yüzeyalt  sulama sistemi projelendirme kriterlerinin neler oldu una dair yeterli bilgi bulunmad ndan, çal mada yüzeyalt  
sulama sisteminin problemlerinden olan lateral derinli i, sistem kullan m , suyun izlenip de erlendirilememesi sorunlar na 
çözüm aranmaktad r. Bu problemlerden yola ç karak suyun toprak alt ndaki hareketini izlemeye olanak sa layan Hydrus 
simülasyon program  kullan larak yüzeyalt  sulama sisteminin projelendirilmesine katk s  ara t r lacakt r. 

 
 
"K s tl  Su Ko ullar nda Su Tasarrufu Sa layan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlar n n Olu turulmas " 
ülkesel projesi (2015-2018) kapsam nda, 20 adet ara t rma projesi yürütülmektedir. Bu projeler yürütülürken yüzey alt  
damla sulama lateral derinli i, uygulanan su miktar  ve suyun izlenip de erlendirilememesi ile ilgili problemler tesbit 
edilmi tir. Bu ba lamda projenin sonuçlar  gerekli ara t rmac lara ve sonras ndan çiftçiye aktar m a amas nda gereklili i 
önem arz etmektedir.  

   
 

1 
Yüzeyalt  sulama sistemi projelendirme 
kriterlerinden olan uygun later derinli i ve 
uygulanacak su miktar  hakk nda bilgi ortaya 

Antalya de erlendirme toplant lar nda “Tar msal Sulama ve 
Arazi Islah ” ara t rmalar  grup toplant s nda tüm 
ara t rmac lar ile payla lacakt r. 
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konulacakt r. 

2 

Yüzeyalt  dalama sulama sisteminde suyun 
toprak alt ndaki hareketi Hydrus simülasyon 
program  ile ortaya konularak projelendirmeye 
katk s  ara t r lacakt r. 

Antalya de erlendirme toplant lar nda “Tar msal Sulama ve 
Arazi Islah ” ara t rmalar  grup toplant s nda tüm 
ara t rmac lar ile payla lacakt r. 

3 

Susam yeti tiricili inde yüzeyalt  sulama 
sistemi için uygun lateral derinli i ve su k s t  
uygulamas n n verim ve kalite parametrelerine 
etkisi belirlenecektir.  

Çiftçiye e itim, bilgi toplant lar , tarla günü, bro ür 
eklinde, ara t rmac lara ise çal tay, sempozyum ve 

kongrelere kat l m sa lanarak sonuçlar payla lacakt r. 

 

 

 

06 SERMAYE G ERLE  
YILLARA GÖRE DA ILIM 

2019 2020 

06.1-Mamul Mal Al mlar  121000  
06.2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri 20000 2000 
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1000 3000 
06.9-Di er Sermaye Giderleri 1000 2000 

Toplam 143000 7000 
Genel Toplam 150000 

 

 

 2019 2020 

06    

06 1  121000  

06 1 2    

06 1 2 04 Laboratuvar Cihaz  Al mlar  8000  

06 1 3    

06 1 3 04 Laboratuvar Gereçleri Al mlar  (FDR ve akses tüpleri, toprak 
nem kaplar ) 

113000  

06 2  20000 2000 

06 2 6     

06 2 7 01 Kimyevi Madde le Kauçuk ve Plastik Ürün Al m  20000 2000 

06 5  1000 3000 

06 5 2 Malzeme Giderleri   

06 5 2 04 Özel Tesisat Giderleri   500 
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06 5 4 Enerji Giderleri    

06 5 4 02 Akaryak t ve Ya  Al mlar  1000 2500 

06 9  1000 2000 

06 9 2 Yolluk giderleri   

06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  1000 2000 

Toplam   143000 7000 

Genel Toplam 150000 

TL cinsinden belirtilir. E er proje süresi bir y ldan fazla ise y ll k maliyetler hesap edilir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 
 

 

 
Tohum Teknolojisi Projesi 

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/10/A09/P01/10     

 Dr. Aylin KABA  

 

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ü/ ANTALYA 

YILI 
01/01/2015 

 
01/01/2017 ile 01/12/2017 aras  

 

 
Domates (Solanum lycopersicum L.), Dünya’da ve Türkiye’de yeti tirilen en önemli sebzedir. Özellikle örtüalt  
alanlar m z n  50’sinden fazlas nda domates yeti tirilmekte ve serada yeti tirilen domates çe itlerinin  100’ünü de F1 
hibrit çe itler olu turmaktad r. Bu proje kapsam nda yürütülen domates slah çal malar  ile örtüalt  yeti tiricili ine uygun, 
yüksek verimli, biyotik ve abiyotik stres ko ullar na dayan kl  hibrit ve hat geli tirmek hedeflenmi tir. 

 

 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
Çal mada yurtiçi ve yurtd ndan temin edilen, ayr ca mevcut gen havuzunda bulunan domates materyali kendilenmi  ve 
karakterizasyonu yap lm t r. Karakterizasyonu yap lan hatlarla melezlemeler yap lm  ve  hibrit kombinasyonlar  elde 
edilmi tir. Y llar baz nda verim denemeleri kurulmu  ve öne ç kan hibrit adaylar  belirlenmi tir. Tüm de erlendirmelerin 

nda belirlenen; kokteyl tipinde, Kök ve Kök Bo az   Çürüklü ü (Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici 
FORL)’ne dayan kl  olan aday çe idimizin “ PEKCE” isimli ile tescili al nm t r.  Ayr ca bu proje kapsam nda ; gen 

havuzundaki domates hatlar  moleküler i aretleyiciler kullan larak Domates Sar  Yaprak K v rc kl k Virüsü (Tomato 
Yellow Leaf Curl Virus TYLCV), Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus  TSWV), Kök ve Kök 
Bo az   Çürüklü ü (Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici FORL) ve nematoda (Meloidogyne  incognita) kar  
testlenmi tir. Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis (Smith) Davis et al adl  bakterinin neden oldu u solgunluk 
hastal  için klasik testlemeler yap l p dayan kl l  aktarma çal malar  yap lm t r. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 
 Projede 2017 y l nda 34 çe it aday  ve 1 adet kontrol ticari çe it ile tekerrürlü verim denemesi kurulmu tur. 14-218 nolu 
çe it aday  (3238 g/bitki) verim de eri aç s ndan ilk s rada yer al rken, bunu s ras yla 14-219, 14-217 ve 14-328 nolu çe it 
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adaylar  takip etmi tir. Yine ayn  dönemde domatesin kalite analizlerinin yap labilmesi amac yla, Çizelge 1’de verilen 
standart çe it, hibrit çe it, yerel genotip ve ebeveynler kullan larak, tesadüf bloklar  deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve 
her tekerrürde 20 bitki olacak ekilde deneme kurulmu tur.  Denemede kullan lan Batem Özçelik F1 tane, pekce F1 
kokteyl ve 14-323 nolu Aday domates çe idi ise iri (beef) tipte olup, taze tüketime uygundur. Bu üç hibrit çe it BATEM’de 
yürütülen Domates slah çal malar nda geli tirilmi tir.  
 
Çizelge 1. Denemede kullan lan çe itler ve ebevynler 

  Ebeveynler Yerel genotip 
2274 Batem Özçelik F1 Batem Özçelik F1’in ana 

ve baba ebeveynleri 
Aya  

SC2121 pekce F1 pekce F1’in ana ve baba 
ebeveynleri 

Lice 

RioGrande 14-323 F1 14-323 Nolu Aday F1’in 
ana ve baba ebeveynleri 

Kastamonu 

 
2017 y l nda ayr ca “ PEKCE” domates çe idinin tohum üretimi yap lm t r. Bu proje kapsam nda; gen havuzundaki 
domates hatlar nda Domates Sar  Yaprak K v rc kl k Virüsü (Tomato Yellow Leaf Curl Virus), Domates Lekeli Solgunluk 
Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus)’ne kar  klasik ve moleküler testlemeler yap lm t r. Dayan kl  bulunan hatlar, 
melezleme ve karakterizasyon çal malar nda kullan lmak üzere belirlenmi tir. 

 

 
 
Proje çal malar n  özetleyen bir adet yay n haz rlanmas  planlanmaktad r. 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
Herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Materyal ve Yöntem ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Proje faaliyet takvimi önerilen ekilde uygulanmaktad r. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
brahim ÇEL K ve Serkan AYDIN’ n projeye dahil edilmesi dahil edilmesi. 
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4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
Bütçe ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Aylin KABA    
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 Carya illioinensis Sahil 
 

PROJE NUMARASI  

 Mehmet ÖZDEM R 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müd 

 2018 

 01/01/2017 ile 01/12/2017 aras  

 

 
Ülkemize ilk olarak 1953 y l nda tohumla getirilen ve 1969 y l nda a l  fidanlar  da getirilerek BATEM’de çal malar na 
ba lan lan pikan, ülkemizin Akdeniz, Ege ve Güneydo u Anadolu Bölgesinin baz  k s mlar nda yeti tirilebilmesine ra men 
henüz istenilen üretim potansiyeline ula amam t r. Ülkemizin en büyük gen kayna na sahip Enstitümüzün elinde bulunan 
çe itlerin fenolojik özelliklerinin belirlenmesi, meyve kalite parametrelerinin ortaya konulmas , elde edilecek verilerle yeni 
çe it veya çe itlerin üretime kazand r lmas  büyük önem arz etmektedir. Bu proje de bunlarla birlikte bu çe itlere ait 
bilgilerin Meyve- Ba  Genetik Kaynaklar  veri taban na eklenmesi sa lanacakt r. 

Özellikle pikanda fidan yeti tiricili inin sorunlu olmas  nedeniyle özel sektör fidanc lar  pikan fidan üretimine yeterli ilgiyi 
göstermemi tir. Pikan üretiminde tohum anac  kullan ld ndan dolay  anaç olarak kullan labilecek çe it veya çe itlerin 
tespiti ile birlikte a  performans n n art r lmas na yönelik olarak de i ik a  zamanlar n n denenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu proje kapsam nda baz  pikan çe itlerinin çimlenme durumlar , çö ür geli imleri, a  performanslar n n, en 
uygun a lama zaman  ve anaçl k özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktad r. 

 

enmesi 

 

 

 

  
Proje 01.01.2018 tarihinde ba layacakt r. 

 

  
Proje çal malar  01.01.2018 tarihinde ba layacakt r. 

 

 
-- 
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Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

4.3. Personel:  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/12/2017  

 
Proje Lideri  

Mehmet ÖZDEM R …/12/2017  
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Antalya-Korkuteli 
  

Güdümlü Ülkesel Proje: Türkiye’de Kullan lan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik 
Performanslar n n Belirlenmesi Alt Proje  

 
PROJE NO: 

 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü ANTALYA 

 Nazmi D NÇ 

 01/01/2016 

-  01.01.2017 - 31.12.2017 

 Damla sulama sistemleri laboratuvar ko ullar nda yüksek performans gösterebilen ancak tarla ko ullar nda çe itli 
de i kenlerin devreye girmesiyle bu performans ndan kay p ya ayan sistemlerdir. Bu nedenle damla sulama sisteminin iyile tirilmesi 
ve yeni sistemlerin planlanmas  için en iyi yol var olan sistemlerin izlenmesi ve de erlendirilmesidir. Bu ara t rma Antalya Korkuteli 
ilçesindeki armut bahçelerinde kullan lmakta olan damla sulama sistemlerinin performanslar n n belirlenmesi amac yla 
yürütülmektedir. Ara t rma alan nda 2017 y l nda yap lan ölçüm ve gözlemler sonucunda; projede öngörüldü ü ekilde damla sulama 
sistemi performanslar n  belirlemek için a a daki performans ölçütleri belirlenmi tir.  

Ortalama Damlat c  Debisi 
Damlat c  Debi Standart Sapmas  
Damlat c  Debi De i im Katsay s  
Christiansen E da l m Katsay s  
Da l m Türde li i 
Su Ç k  (Yay n m) E da l m  
Sistem Yay n m (Su Ç k ) Türde li i 
statistiksel E da l m 

Manifold Bas nç De i imi 
Lateral Bas nç De i imi 
Debi Varyasyon Katsay s  
Damlat c  Performans De i imi (Varyasyon) Katsay s  
Islatma Yüzdesi 
Maksimum Su Uygulama Derinli i 
Uygulama Rand man  
Alt Çeyrek Uygulama Rand man  
Alt Çeyrek Potansiyel Uygulama Rand man  
Süzme Rand man  
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PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12  

 Dr. H. Filiz BOYACI 

 

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü/ 

ANTALYA 

 01/01/2015 

 01/01/2017   ile     31/12/2017   aras  

 
Türkiye patl can üretimi bak m ndan dünyada önde gelen ülkelerden birisidir. Örtüalt  alanlar m z n yakla k  15’inde 
patl can yeti tiricili i yap lmaktad r. Yeti tiricili i yap lan çe itler hibrit olup, önemli bir k sm  yabanc  orijinlidir. Hibrit 
çe itlerin tohumunun yer y l yeniden temin edilmesinin gerekmektedir. Bu durum, ülkemiz üreticisini d a ba ml  
k lmakta ve döviz kayb na neden olmaktad r. Ülkemizde sebze slah  konusunda çal malar yürüten özel sektör kurulu lar  
taraf ndan di er türlerde çok say da çe it piyasaya sunulurken, patl canda sektöre yeni çe it arz  dü ük seviyede kalmakta 
ve uzun y llardan beri ayn  çe itler üretilmektedir. Bu proje kapsam nda yürütülecek olan patl can slah çal malar  ile 
örtüalt  patl can yeti tiricili ine uygun, pazar isteklerine cevap verebilen farkl  tiplerde (uzun, oval) çe itler geli tirilerek 
ülkemiz üreticisinin ihtiyac  kar lanacakt r. Çal ma 1995 y l nda Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nce 
ba lat lan projenin devam  niteli indedir. Projede materyal olarak daha önce yürütülen çal malarda geli tirilen farkl  
kademelerdeki hatlar kullan lacakt r.  Çe it geli tirme çal malar nda heterozis slah  uygulanacakt r.  

 

 

1.1.Geçmi  Dönem Bulgular : Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
Bu proje kapsam nda, farkl  tiplerde patl can materyalleri geli tirilerek ülkemiz tohumculuk sektörünün ihtiyac n n 
kar lanmas  hedeflenmi tir. 

120 adet hatta kendileme yolu ile 
kademe ilerletilmesi sa lanm , bitki ve meyve özellikleri bak m ndan morfolojik gözlemleri yap lm , seleksiyon 
çal malar  gerçekle tirilmi tir.  

 2011 y l nda TTSM taraf ndan aday çe idimize BATEM F L Z  ismiyle üretim izni 
verilmi tir. Bu çe idimizin tohum üretimi gerçekle tirilmi  tan t m çal malar  yürütülmü tür. 2013 y l nda çe idimizin 
ihale yolu ile sat  gerçekle tirilmi  ve ülkemiz üreticisinin hizmetine sunulmak üzere özel sektöre (MARS 
TOHUMCULUK) aktar lm t r. Oval tipte patl can çe idimiz olan BATEM F L Z ’nin tescil i lemi gerçekle tirilmi tir. 

Survey çal malar  ve yeni melezlemeler ile gen havuzuna 
kazand r lan materyallerde kendileme ve seleksiyon çal mas  yürütülmü tür. Ayr ca toprak kökenli hastal klara 
(Fusarium ve Verticillium) kar  önemli materyallerin dayan mlar  test edilmi tir. 

Ara t rma sonuçlar  ile ara t ma makaleleri haz rlanarak çe itli yay nlar üretilmi tir. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 
 
Bu proje kapsam nda yürütülecek olan patl can slah çal malar  ile ülkemiz tohumculuk sektörünün ve üreticilerin 
ihtiyac n  kar layabilecek farkl  tiplerde ve özellikte patl can materyallerinin geli tirilmesi amaçlanm t r.  
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-2017 y l nda düzenlenen grup toplant s nda al nan karar gere i Geçit Ku a  Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü’nce 
Dr. Sali F DAN taraf ndan yürütülen ‘Seleksiyon Yoluyla Koça  Patl can  Islah ’ projesi kapsam nda ‘Standart Tohumluk 
Kayd ’ yap lacak genotipin belirlenmesi amac yla Enstitümüzde ikinci lokasyon olarak deneme kurulmu tur. 10 genetiple 
üç tekerrürlü kurulan denemede verim de erleri al nm  ve morfolojik gözlemleri yap lm t r. Koça  patl can  olarak STK 
kayd  yap labilecek genotip belirlenmi tir. 

-S.macrocarpon L., ve S.melongena gr. E ile enstitü hatlar m z aras nda yap lan melezlemelerden elde edilen F1 bitkileri, 
gen havuzuna yeni kat lan baz  materyaller Fusarium ve Verticillium’a kar  klasik test metotlar  ile test edilmi lerdir.  

-Kademe ilerletilmesi amac yla yeni slah materyallerinde kendileme ve gözlem çal malar  yap lm t r. 

-Yeni çe itlerimizin ebeveynlerinin tohum üretimi gerçekle tirilmi tir. 

-Patl canda bakteriyel solgunlu a neden olan Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) etmenine kar  
dayan kl l k ile ilgili çal malarda F2 ve BC1 populasyonlar  olu turulmu tur. Hastal kla ilgili testlemelerde kullan lan 
izolat Prof. Dr. Ye im Aysan’dan taraf ndan haz rlanm t r. 
 

 
-YILDIRIM patl can çe idimizin tohum üretimi çal malar  yap lm t r. Çe idimiz 1 Kas m 2017 tarihinde TTSM’de 
düzenlenen toplant da al nan karar gere i tescil edilmi tir. 
-S.macrocarpon L., ve S.melongena gr. E ile enstitü hatlar m z aras nda yap lan melezlemelerden elde edilen F2 bitkileri, 
gen havuzuna yeni kat lan baz  materyaller Fusarium’a kar  hem klasik hem de moleküler test metotlar  ile Verticillium’a 
kar  klasik test metodu ile test edilmi lerdir.  

-BATEM patl can gen havuzunda bulunan farkl  meyve özelliklerinde (beyaz, çizgili, mor, yuvarlak ekilli) hatlar n tohum 
yenileme çal malar  yap lm , bitki ve meyve özelliklerini içeren patl can için önemli kriterle gözlemleri 
gerçekle tirilmi tir. 
 

 

 
 
Boyaci HF, Gumrukcu E.,  Unlu A.,  Ellialtioglu SS.,  Abak K 2017. Assessment Results and Reflections of Some 
Eggplant Breeding Projects Performed in Turkey. IRA-International Journal of Applied Sciences 6(01):1-8, ISSN 2455-
4499. doi:10.21013/jas.v6.n1.p1 
 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
 
Herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

*Projedeki  

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
 
Materyal ve Yöntem ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
 
Proje faaliyet takvimi önerilen ekilde uygulanmaktad r. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
 
Personel de i ikli i önerisi bulunmamaktad r. 

 

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
 
Bütçe ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  

Dr. H. Filiz BOYACI   
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PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/16/A09/P01/01 

 Dr. Ak n TEPE 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 2016  

 01.01.2017-31.12.2017  

 

Bu projenin amac  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü domates gen 
havuzunda bulunan genotiplerin dü ük s cakl klardaki performanslar n n belirlenmesidir. Bu amaçla gen havuzunda 
bulanan materyallerden ön seleksiyonla seçilen genotiplerinde vejetatif ve  generatif testlemeleri yap larak son y l tek ürün 
döneminde so uk performanslar  belirlenecektir. 

 

 

 Domates gen havuzunda bulunan 350 adet genotipten 150 adedinde ön seleksiyon ile seçim 
yap lm  ve 21 adet tolerant olabilecek genotip seçilmi tir. Seçilen 21 genotipin 13‘ünde vejetatif ve generatif  testler 
yap lm t r. Bu testlerde membran zararlanmalar , kuru aksam miktar , polen canl , polen çimlenmesi ve polen 
miktarlar na bak lm  ve bu sonuçlara göre so uk etkinlikleri hesaplanarak  öne ç kan iki genotip belirlenmi tir.  

 

 2017 lkbahar döneminde domates gen havuzunda bulunan di er 150 adet genotipte ön seleksiyon 
testlemesi yap ld  ve bunlardan 19 tane tolerant hat belirlendi. Ön seleksiyonla seçilen bu 19 adet genotipin 11’inde  
sonbahar döneminde vejetatif ve generatif testlemeler yap lm t r.  Ayr ca vejetatif ve generatif testlemeden ç kan 
genotiplerin arazi performanslar n  belirlemek için tek ürün döneminde seraya dikimleri gerçekle tirilmi tir. 

 

- 

 

- 

 

  

 

  

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
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4.3. Personel: Dr. Aylin KABA  önerimiz do rultusunda  PDT grubu karar  ile ç kar lm t r.  

 

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Ak n TEPE 01.12.2017  
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 -Ekonomik Analizi ve 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/TEAD/17/A08/P01/001 

 erife Gülden YILMAZ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 2017 

 01/01/2017   ile   31/12/2018   aras  

 

 
 
Hayvanc l k, Türkiye ekonomisi bak m ndan; artan nüfusun hayvansal protein ihtiyac n n kar lanmas , sanayiye 
hammadde sa lamas , hayvanlar n do rudan insan besini olarak de erlendirilmeyen bitkisel ürünleri ve art klar n  faydal  
g dalara dönü türebilme yetenekleri ve istihdama olan katk lar  nedenleriyle önemli bir sektör olup bu sektör içerisinde 
küçükba  hayvanc l k, özellikle küçük aile i letmelerinin ekonomisi aç s ndan önemlidir (Anonim, 2002).  
 
Türkiye sahip oldu u koyun ve keçi varl  aç s ndan dünyada önde gelen ülkeler aras nda yer almaktad r. Koyun ve keçi 
yeti tiricili i, insanlar n et ve süt ihtiyac n n kar lanmas nda önemli oldu u kadar iç ve d  ticarette önemli bir paya 
sahiptir. Ancak, son y llarda küçükba  hayvan varl nda h zl  azal  ya anm  bu da toplam et, süt ve deri gibi ürünlerin 
miktar nda önemli gerilemelere neden olmu tur. stihdamdaki pay  da dikkate al nd nda, bu durum k rsal kesimin daha da 
yoksulla mas n  etkileyen önemli etmenlerden biri olarak ortaya ç km t r. Küçükba  hayvan yeti tiricilerinin sosyo-
ekonomik seviyelerini art rmak için teknik ve ekonomik önlemlerin h zla devreye sokulmas  önem ta maktad r (Anonim, 
2015a). 

TÜ K verilerine göre 2014 y l nda 41.5 milyon olan Türkiye küçükba  hayvan varl n n yakla k 2 milyonu ( 4.82’si) 
Bat  Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktad r. 1991-2014 dönemi incelendi inde; Türkiye küçükba  hayvan say s nda 

19.01’lik bir azalma, Bat  Akdeniz Bölgesi küçükba  hayvan say s nda ise 4.85 oran nda bir azalma olmu tur (TÜ K, 
2015a). Bölgede özellikle 2006-2012 y llar  aras nda keçi varl  önemli ölçüde daralm t r. Bu durum özellikle 2014 
y l ndan sonra iyile me sürecine girmi tir. Son 10 y l içerisinde Türkiye içerisindeki pay  çok fazla artmasa da üretimdeki 
yerini korumu tur. 

Bat  Akdeniz Bölgesi kapsam ndaki illerin 1991-2014 dönemi koyun ve keçi varl  de erlendirildi inde ise; Antalya ili 
koyun say s nda 41 art , keçi say s nda 16 azalma; Isparta ili koyun say s nda 12, keçi say s nda 16 azalma ve 
Burdur ili koyun say s nda 9 art , keçi say s nda ise 15 azalma gerçekle mi tir (TÜ K, 2015a). 

Türkiye’de 2000’li y llara kadar hayvanc l a yönelik destekleme politikalar  genellikle slah ve d  ticaret önlemleri ile 
birlikte yürütülmü tür.  2000’li y llarda ise bu önlemlerin yan nda birim hayvan ba na destekler verilmeye ba lanm , 
2009 y l nda say sal olarak en dü ük seviyeye gerileyen hayvan varl  art  e ilimine girmi tir. Bölge için de bu durum 
geçerlidir.  

Bat  Akdeniz Bölgesi sahip oldu u do al kaynaklar, çay r ve meralarla küçükba  hayvanc l k faaliyeti için oldukça 
elveri lidir. Bölge yayg n bitki örtüsü olan maki alanlar  itibari ile özellikle keçi yeti tiricili i aç s ndan uygun ortam 
sa lamaktad r. Ayr ca bölgedeki k rsal nüfusun istihdam  aç s ndan da küçükba  hayvan yeti tiricili i önemlidir.  

Son y llarda et ve süt üretiminde bir art  görülse de, genel y llar itibari ile de erlendirildi inde; et ve süt üretiminde 
azalma gerçekle mi tir. Bu durumun nedenlerinin ara t r lmas  bu çal man n gereklili ini do uran konulardan biridir.  

Bu nedenle, Bat  Akdeniz Bölgesi’nde i letmelerde küçükba  hayvanc l a (koyun ve keçi yeti tiricili i) yer veren tar m 
i letmelerinin ekonomik yönden incelenmesi ve sorunlar n n saptanmas  ve bu sorunlar n giderilmesi için al nabilecek 
önlemlerin tespit edilmesi büyük önem ta maktad r. Bu kapsamda ara t rmada Bat  Akdeniz Bölgesi’nde küçükba  
hayvanc l a yer veren tar m i letmelerinin, sosyo-ekonomik analizi yap lacak ve hayvansal ürünlerin pazara arz  
incelenecektir.  

Bu çal mada; Bat  Akdeniz Bölgesinde küçükba  hayvan yeti tiricili ine yer veren tar m i letmelerinin sosyo-ekonomik 
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yap lar n n belirlenmesi, y ll k faaliyet sonuçlar n n ortaya konulmas , pazarlama yap lar n n tespiti, hayvanc l k 
desteklerinden yararlanma durumu, uygulanan politikalar ve küçükba  hayvan yeti tiricili i faaliyetinin sürdürülebilirli i 
hakk nda üretici görü lerinin al nmas , i letmelerin etkinliklerinin saptanmas , yeti tiricilikteki ba ar y  etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi, üretim ve pazarlama sorunlar n n saptanarak çözüme yönelik önerilerin geli tirilmesi 
amaçlanmaktad r.Elde edilecek ara t rma sonuçlar n n küçükba  hayvan yeti tiricili i konusunda uygulanacak politikalara 

k tutmas  beklenmektedir. 

 
 

 

 
  

 
Ara t rman n materyalini üretici ve sektör payda lar ndan anket yöntemi ile elde edilen birincil veriler ile Türkiye statistik 
Kurumu (TU K) ve Dam zl k Koyun Keçi Yeti tiricileri Birli i (DKYYB)’nden elde edilen Bat  Akdeniz Bölgesi 
küçükba  hayvan varl  ile ilgili ikincil veriler olu turmaktad r. 

Antalya, Burdur ve Isparta DKKYB kay tlar ndan; Antalya, Burdur ve Isparta l ve ba l  ilçe ve köylerde Dam zl k Koyun 
Keçi Yeti tiricileri Birlikleri’ne kay tl  küçükba  hayvan yeti tiricisi say s , adresleri ve kay tl  hayvan say s  tespit 
edilmi tir. Yap lan inceleme sonucunda; ara t rma bölgesinde illerde keçi ve koyun varl n n 70’ini olu turan keçi 
yeti tiricili i için 18 ilçe, koyun yeti tiricili i için 14 ilçe çal man n ana popül syonunu olu turmaktad r. Bu çerçevede 
bölge koyun yeti tiricili i için Antalya ilinde Manavgat, Korkuteli, Elmal , Serik, Ka  ilçeleri; Burdur ilinde Bucak, 
Merkez, Ye ilova, Tefenni; Isparta ilinde Yalvaç, arkikaraa aç, Merkez, E irdir ve Senirkent ilçeleri seçilmi tir. Bölge 
keçi yeti tiricili i için Antalya ilinde Manavgat, Korkuteli, Elmal , Dö emealt , Ka , Gazipa a, Kumluca, Finike, Demre, 
Alanya ilçeleri; Burdur ilinde Bucak, Merkez, Ye ilova, A lasun; Isparta ilinde E irdir, Sütçüler, Merkez ve Keçiborlu 
ilçeleri ana kitleyi olu turmu tur. 

Bu ilçelerdeki tar m i letmelerinin tamam  ile anket yapmak zaman ve maddi imk nlar n s n rl l  nedeniyle mümkün 
olmayaca ndan bölgeyi temsil edecek say da örnek tespit edilmi tir. Anket yap lacak ilçe ve köylerin seçiminde küçükba  
hayvan yeti tiricili i faaliyetinin yo unlu u ve üç ildeki DKKYB personelinin görü leri dikkate al nm t r. Daha sonra 
i letmelerde hayvan say s  üzerinden frekans da l m  yap larak, frekans poligonu çizilmi  ve popülasyon tabakalara 
ayr lm t r. 

Örnek hacmi, yani görü ülecek i letme say s  bu popül syona tabakal  örnekleme yöntemi uygulanarak ve a a daki 
formül yard m yla (Yamane, 2001; Çiçek ve Erkan, 1996) belirlenmi tir. 

              (   Nh * Sh)2 

n  = ----------------------------- 

          N2 * D2+  Nh * Sh2 

 

Formülde; 

n  örnek hacmi, 

N  ana kitledeki toplam birim say s n , 

Nh  h. tabakadaki birim say s n , 

Sh  h. tabakan n standart sapmas n , 

Sh2  h. tabakan n varyans n  göstermektedir. 

D2 = d2 / z2 
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d2  ana kitle ortalamas ndan izin verilen hata miktar  (ortalamadan 5 sapmayla), 

z2  izin verilen güvenlik s n r n (ara t rmada öngörülen 95 güven s n r d r) da l m tablosundaki de eridir.  

Örnek i letmelerin tabakalara göre da t m  ise “Neyman Yöntemi” ile yap lm t r. Yöntemin formülü (Çiçek ve Erkan, 
1996) a a da verilmi tir: 

         Nh * Sh 

nh = ------------------- * n 

        Nh * Sh 

Ana kitle ortalamas ndan izin verilen hata miktar  (ortalamadan 5 sapmayla), zin verilen güvenlik s n r n (ara t rmada 
öngörülen 95 güven s n r d r) da l m tablosundaki de eridir (Çizelge 1, 2).  

Gruplar aras nda I. Tabaka 1–75 ba , II. Tabaka 76–150 ba , III. Tabaka 151–300 ba , IV. Tabaka 301 ba  ve üzeri 
küçükba  hayvan say s na sahip i letmeleri ifade etmektedir. 

Örneklem büyüklü ünün illere da t m nda, ara t rma bölgesi içerisinde illerin sahip oldu u pay dikkate al nm t r (Çizelge 
3). 

Çizelge 1. Ara t rma bölgesinde keçi yeti tiren i letmelerin da l m  ve örnek i letme say s  

Grup Frekans(Nh) 
Standart Sapma 

(Sh) 
Varyans 

(Sh2) 
Ortalama(keçi 

say s ) Nh*Sh NhSh2 
Örnek 

Say s (n) 

I 1993 19 362 41 37915 721284 24 

II 1402 21 450 110 29753 631397 19 

III 1111 42 1729 210 46194 1920693 29 

IV 344 109 11786 399 37346 4054449 23 

Toplam 4850 107 11491 125 151207 7327822 95 

 

Çizelge 2. Ara t rma bölgesinde koyun yeti tiren i letmelerin da l m  ve örnek i letme say s  

Grup Frekans(Nh) Standart Sapma 
(Sh) 

Varyans 
(Sh2) 

Ortalama(koyun 
say s ) 

Nh*Sh NhSh2 Örnek 
Say s (n) 

I 2658 18 312 43 46945 829134 33 

II 1607 21 436 107 33573 701395 24 

III 829 39 1531 201 32434 1268966 23 

IV 260 120 14469 401 31275 3761937 22 

Toplam 5354 94 8811 104 144227 6561431 102 
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Çizelge 3. Örnek i letme say s n n illere da t m  

Küçükba  hayvan Antalya Burdur Isparta Bölge toplam  

Koyun 46 26 30 102 

Keçi 58 17 20 95 

Toplam 104 43 50 197 

 

Ara t rma bölgesinde küçükba  hayvanc l k maliyetinin ortaya konulabilmesi, i letmelerin üretim maliyetlerini 
hesaplamak, masraf unsurlar n  fiziki-mali (parasal de erler) aç dan belirlemek, karl l klar n  hesaplamak ve küçükba  
hayvanc l k yeti tiricili inde uygulanan politikalar konusundaki üretici görü lerini belirleyebilmek amac yla gerekli olan 
veriler, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde küçükba  hayvan yeti tiricili i yapan i letmelerden anket yoluyla elde 
edilmi tir.  

Çizelge 4. Ara t rma bölgesinde görü ülen keçi i letmelerinin ilçe ve köylere göre da l m  

A
N

TA
LY

A
 

MANAVGAT 

SA IR N 5 

GEBECE 3 

BEYD N 3 

KORKUTEL  

MEC K 4 

AVDAN 3 

YAZIR 3 

ELMALI 

BÜYÜKSÖ LE 4 

YAPRAKLI 3 

YUVA-YEN MAHALLE 2 

DÖ EMEALTI 

AKKOÇ 3 

DA BEL -EMN YET 2 

KARAVEL LER 1 

KA  

KARADA  2 

BO AZCIK 2 

DO ANTA  1 

GAZ PA A 

GÖKÇEBELEN 2 

BEYREBUCAK 2 

ÇI LIK 1 

KUMLUCA 
BÜYÜKALAN 2 

KARACAÖREN 1 
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F N KE 
BOLDA  2 

GÜNÇALI 1 

DEMRE 
BELÖREN 2 

YAVU 1 

ALANYA 

KARAMANLAR 1 

ÇAKALLAR 1 

AKDAM 1 

ISPA
R

TA
 

E RD R 

SARI DR S 3 

BARLA 2 

BA ACIK 2 

SÜTÇÜLER 

KESME 4 

BEYD L  2 

A A IYAYLABEL 1 

ISPARTA 
MERKEZ 

BÜYÜKHACILAR 2 

ÇOBAN SA 2 

KEÇ BORLU 
MERKEZ-YEN CE 1 

AYDO MU  1 

B
U

R
D

U
R

 
BUCAK 

BO AZKÖY 3 

MERKEZ 3 

KIZILKAYA 3 

BURDUR 
MERKEZ 

KAYI  2 

LYAS 1 

KOCAPINAR 1 

YE LOVA 
D R 1 

A A IKIRLI 1 

A LASUN 
MERKEZ 1 

MAMAK 1 

Toplam   95 
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Çizelge 5. Ara t rma bölgesinde görü ülen koyun i letmelerinin ilçe ve köylere göre da l m  

A
N

TA
LY

A
 

MANAVGAT 

SARAÇLI 10 

ULUKAPI 5 

BELENOBASI 2 

KORKUTEL  

KÜÇÜKKÖY 7 

AVDAN 3 

KIRKPINAR 3 

ELMALI 

BÜYÜKSÖ LE 3 

MACUN 2 

ZÜMRÜTOVA 2 

KA  

KASABA 1 

ÇAVDIR 1 

D RGENLER 1 

SER K 

YUKARIKOCAYA
TAK 2 

GEB Z 2 

A A IOBA 2 

ISPA
R

TA
 

YALVAÇ 

SÜCÜLLÜ 5 

YARIKKAYA 5 

KÖRKÜLER 3 

ARK KARAA AÇ 

SALUR 3 

BELCE Z 2 

YEN KÖY 1 

ISPARTA MERKEZ 

KÜÇÜKHACILAR 2 

MERKEZ-VATAN 1 

ÇOBAN SA 1 

E RD R 

BARLA 2 

SARI DR S 1 

BA ACIK 1 

SEN RKENT BÜYÜKKABACA 1 
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MERKEZ 1 

GENÇAL  1 

B
U

R
D

U
R

 

BUCAK 

MERKEZ 4 

ÜRKÜTLÜ 4 

YÜRE L 2 

BURDUR MERKEZ 

HALICILAR 3 

GÖKÇEBA  3 

ÇALLICA 2 

YE LOVA 

BED RL  2 

KARAATLI 1 

MERKEZ 1 

TEFENN  

HASANPA A 2 

MERKEZ 1 

YAYLAKÖY 1 

Toplam   102 

 

Ara t rmada üreticilerden veri toplamak amac yla olu turulan anket formlar  küçükba  hayvan yeti tiricileri do rudan 
ziyaret edilerek elde edilmi tir. 

Çizelge 6. letmecilerin küçükba  hayvan üretiminde kar la t  sorunlar 

  

 1-75 76-150 151-300 301-+ GO 

Girdi fiyatlar n n yüksekli i sorunu 4,73 4,24 4,70 4,64 4,58 

Ürün fiyatlar n n dü ük olmas  sorunu 4,47 4,28 4,10 4,36 4,30 

Otlatma konusunda sorun 4,30 4,00 4,13 4,12 4,14 

Hastal klarla mücadele sorunu 4,13 3,55 4,10 3,96 3,94 

Yeti tiricilik konusunda sorun 3,77 3,41 3,40 3,48 3,52 

Yem temini konusunda sorun 3,47 2,00 3,00 3,12 2,89 

Üreticiler aras  i birli i ve örgütlenme sorunu 3,47 3,00 3,13 3,32 3,23 

Yeterli pazar ve al c  bulunamamas  sorunu 3,37 3,14 3,30 3,28 3,27 

Uygun kredi temini sorunu 3,17 2,76 2,90 2,84 2,92 

Çoban temini konusunda sorun 2,50 1,66 2,10 2,60 2,20 
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Hayvan ve ürün nakliyesi sorunu 2,47 1,76 2,57 2,72 2,37 

 

Ölçek 
1- Hiç önemi 
yok 

2- Az önemli  3-Karars z(Orta) 4-Önemli  5-Çok önemli  

 

Bat  Akdeniz Bölgesinde koyun yeti tiricili inde “Girdi fiyatlar n n yüksekli i” sorunu 4.58 önemlilik derecesinde çok 
önemli iken, “Ürün fiyatlar n n dü ük olmas ”, “Otlatma konusu” ve “Hastal klarla mücadele” sorununu s ras yla 4.30, 
4.14 ve 3.94 puanlarla önemli sorunlar aras ndad r (Çizelge 6). 

1-75, 151-300 ve 301-+ ba  adet i letme geni lik gruplar nda “Girdi fiyatlar n n yüksekli i” çok önemli sorundur. 76-150 
ba  adet i letme grubunda ise “Ürün fiyatlar n n dü ük olmas ” önemli sorun olarak tan mlanmaktad r (Çizelge 6). 

Çizelge 7. letmecilerin küçükba  hayvan üretiminde i letmeleri ile ilgili olarak kar la t  sorunlar ile ilgili tutumlar  

  

 1-75 76-150 151-300 301-+ GO 

Yüksek girdi fiyatlar  üretimimi etkiliyor 4,50 4,41 4,67 4,60 4,54 

Devletin yapt  küçükba  hayvanc l k desteklemelerini 
yetersiz buluyorum 

4,47 4,17 4,50 4,32 4,37 

Küçükba  hayvan yeti tiricili inde örgütlenme yetersiz 3,87 3,59 3,50 3,60 3,64 

Maliyetimi bilmiyorum 3,43 3,41 3,17 3,56 3,39 

Hastal klar ve hayvan kay plar  süt üretimimi olumsuz 
etkiliyor. 

3,63 3,00 3,07 2,72 3,12 

stedi im miktarda kredi alam yorum 3,17 2,83 3,23 2,28 2,90 

Üreticilere verilen kredilerde bürokratik i lemler ve 
ipotek konusunda sorunlar ya yorum 

3,17 2,76 2,83 2,72 2,88 

Gelir gider durumumu kontrol edemiyorum 2,70 3,00 2,67 2,80 2,79 

Üretti im sütü pazarlamada sorun ya yorum 3,03 2,55 2,57 3,00 2,78 

Yeti tirdi im hayvan  pazarlamada sorunlar ya yorum 2,57 2,86 2,83 2,80 2,76 

Süt bedellerini zaman nda alam yorum 3,13 2,45 2,63 2,44 2,68 

Türk-Vet. kay t sisteminde ya anan baz  s k nt lardan 
dolay  ma dur oluyorum 

2,70 2,28 2,43 2,52 2,48 

Yetersiz altyap dan kaynaklanan sorunlar m var 2,97 1,93 2,73 2,20 2,47 

Yeti tirdi im koyun/keçiyi pazarlamada sorun ya yorum 2,43 2,45 2,23 2,44 2,39 

Küçükba  hayvan materyali (o lak, kuzu, anaç vb.) 
sa lamada güçlükler ya yorum 

2,43 1,90 2,80 2,08 2,32 

Kaliteli yem sa lamada güçlükler ya yorum. 2,60 1,66 2,23 2,56 2,25 

Teknik bilgi yetersizli i ya yorum 2,63 2,03 1,97 2,20 2,21 

Ald m krediyi gereken yerlere kullanam yorum 2,40 2,17 2,30 1,80 2,18 

Küçükba  hayvanc l k desteklemelerinden 
faydalanam yorum 

1,67 1,69 2,07 1,76 1,80 
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Ölçek 
1-Kesinlikle 
hay r 2-Biraz 

3-
Karars z m(Orta) 4-Büyük ölçüde 5-Kesinlikle evet 

 

Koyun i letmelerinin ya ad  sorunlara ili kin ayr nt l  tutumlar  de erlendirildi inde; üreticilerin “Yüksek girdi fiyatlar  
üretimimi etkiliyor”, “Devletin yapt  küçükba  hayvanc l k desteklemelerini yetersiz buluyorum” ve “Küçükba  hayvan 
yeti tiricili inde örgütlenme yetersiz” görü lerinin ön planda oldu u saptanm t r (Çizelge 7). 

letme geni lik gruplar  içerisinde de tüm i letme gruplar nda “Yüksek girdi fiyatlar  üretimimi etkiliyor” görü ü en çok 
desteklenen görü  olmu tur (Çizelge 7). 

Çizelge 8. letmecilerin bölgede küçükba  hayvan üretiminde kar la lan sorunlar ile ilgili tutumlar  

  

 1-75 76-150 151-300 301-+ GO 

Girdi fiyatlar  yüksektir 4,70 4,28 4,43 4,72 4,53 

klim de i ikli i küçükba  hayvan yeti tiricili ini 
etkilemektedir 

4,13 4,31 4,07 4,00 4,13 

Küçükba  hayvan yeti tiricili i bölgede önemli bir geçim 
kayna d r 

4,40 3,72 3,97 4,24 4,08 

Küçükba  hayvan ürünlerinin pazarlamas nda örgütlenme 
önemlidir 4,17 4,10 3,63 3,96 3,96 

Küçükba  hayvan yeti tiricili inde örgütlenme önemlidir 4,10 3,76 3,77 4,20 3,95 

Küçükba  hayvan yeti tiricili i prestijli bir i tir 4,03 3,69 3,57 3,84 3,78 

Küçükba  hayvan ürünlerinin pazarlama durumu üretimi 
etkilemektedir 

4,03 3,59 3,93 3,44 3,76 

Küçükba  hayvan yeti tiricili i di er ürün 
yeti tiricili inden daha avantajl d r 

3,63 3,62 3,37 3,68 3,57 

Küçükba  hayvan yeti tiricili ine yönelik destekler 
üretimin devaml l nda etkilidir 

3,83 3,31 3,57 3,40 3,54 

Küçükba  hayvan yeti tiricili ine yönelik desteklerden 
tüm üreticiler yararlanmaktad r 

3,30 3,83 3,43 3,56 3,53 

Küçükba  hayvan yeti tiricili i kazançl  bir faaliyettir 3,37 3,59 3,13 3,72 3,44 

Küçükba  hayvan yeti tiricili ine yönelik destekler üretim 
karar n  etkilemektedir 

3,87 3,00 3,47 3,24 3,40 

Küçükba  hayvana yönelik i letmecilik bilgisi (kar, 
zarar, masraf hesab  vb) yeterlidir 3,00 3,41 3,47 3,76 3,39 

Küçükba  hayvan yeti tiricili i ayn  zamanda bir hobidir 3,17 3,52 3,20 3,44 3,32 

Küçükba  hayvan yeti tiricilik altyap s  yeterlidir 
(i letmenin) 

3,13 3,41 3,13 3,20 3,22 

Küçükba  hayvan yeti tiricili inde tar m te kilat  yeterli 
bilgi deste i sa lamaktad r 2,80 3,21 3,57 3,16 3,18 

Küçükba  hayvan yeti tiricili inde i gücü temininde sorun 
ya anmaktad r 

3,33 2,66 2,93 3,32 3,05 

Küçükba  hayvanda tar msal örgütler (birlik, kooperatif) 
yeterli bilgi deste i sa lamaktad r 2,73 2,93 3,20 3,20 3,01 

Küçükba  hayvan yeti tiricili inde teknik bilgi yetersizli i 
vard r 

3,47 2,59 2,93 2,88 2,97 
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Küçükba  hayvan ürünlerinin pazarlama altyap s  yeterlidir 
(i letmenin) 

2,80 2,93 2,90 3,08 2,92 

Küçükba  hayvan pazarlamas nda önemli bir sorun 
bulunmamaktad r 

3,00 2,83 2,93 2,84 2,90 

Devlet deste i olmadan Küçükba  hayvan yeti tiricili i 
yap lamaz 

2,83 2,48 2,53 2,36 2,56 

Küçükba  hayvan temini zordur 2,63 2,17 2,90 2,32 2,52 

Küçükba  hayvan yeti tiricili inde örgütlenme yeterlidir 2,37 2,76 2,23 2,48 2,46 

Tar ma yönelik destekler yeterlidir 1,87 2,17 1,77 2,04 1,96 

Küçükba  hayvan yeti tiricili i kolay bir i tir 1,87 1,83 2,03 1,48 1,82 

Küçükba  hayvan yeti tiricili ine yönelik destekler 
yeterlidir 

1,57 2,00 1,70 1,72 1,75 

 

Ölçek 
1-Kesinlikle 
kat lm yorum 

2-Kat lm yorum 
3-K smen 
kat l yorum 

4-Kat l yorum 
5-Tamamen 
kat l yorum 

 

Koyun i letmelerinin bölgede ya ad  sorunlara ili kin tutumlar  incelendi inde; i letmecilerin “Girdi fiyatlar  yüksektir”, 
“ klim de i ikli i küçükba  hayvan yeti tiricili ini etkilemektedir”, “Küçükba  hayvan yeti tiricili i bölgede önemli bir 
geçim kayna d r”, “Küçükba  hayvan ürünlerinin pazarlamas nda örgütlenme önemlidir” ve “Küçükba  hayvan 
yeti tiricili inde örgütlenme önemlidir” ifadelerine tamamen kat l m gösterdi i belirlenmi tir (Çizelge 8). 

letme geni lik gruplar nda da “Girdi fiyatlar  yüksektir” ve “ klim de i ikli i küçükba  hayvan yeti tiricili ini 
etkilemektedir” görü lerine en yüksek kat l m sa lanm t r (Çizelge 8). 

Çizelge 9. Üreticilerin Bat  Akdeniz Bölgesinde Küçükba  Hayvanc l n Geli tirilmesine Yönelik Yarg lar  

 
 

Oran 
(%) 

T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  küçükba  hayvanc l k desteklerini artt rmal d r 45 44,12 

Bölgede ki mera alanlar n n korunmas , slah edilmesi ve artt r lmas  sa lanmal d r 33 32,35 

Küçükba  hayvan i letmeleri için yem fiyatlar  dü ürülerek üretici desteklenmeli ve yem 
fiyatlar  devlet kontrolünde olmal d r 26 25,49 

Bölgede ormanlar n eski dikim alanlar  otlatmaya aç lmal  ve ormanlarda otlatma sorunu 
çözülmelidir 

17 16,67 

Devlet taraf ndan ormanlara sal nan kurtlar küçükba  hayvan i letmelerine zarar 
verdi inden sal nmamal d r 12 11,76 

Belediyeler taraf ndan et, süt ve süt ürünleri için pazarlama sahas  ve imk n  sa lanmal d r 10 9,80 

Küçükba  hayvan i letmelerine otlatma için mera alanlar  sa lanmal d r 8 7,84 

E itim ve yay m faaliyetleri artt r larak küçükba  hayvan üreticisi bilinçlendirilmelidir 6 5,88 

T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl , özellikle yem deste i vermeli ve di er 
girdilere yönelik destekleri artt rmal d r 6 5,88 

Meralarda ve yaylalarda ki su ve elektrik sorunu çözümlenmelidir 6 5,88 



 

Sayfa 314 / 589 
 

Küçükba  hayvan i letmelerinin devaml l  için genç i letmeciler te vik edilerek yönelimi 
sa lanmal d r 5 4,90 

Hayvan say s  az olan i letmelere de destek verilmelidir 5 4,90 

Mezbahalarda et a rl ndan  1 fire dü ürülmemelidir 4 3,92 

T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  köylüyü küçükba  hayvan üretmeye ve 
yeti tirmeye te vik etmelidir 4 3,92 

Küçükba  hayvan i letmelerinden Çiftçi Mallar  Koruma paras  al nmamal d r 4 3,92 

Küçükba  hayvanlar n hastal klar n n önlenmesi için i letmelerdeki denetim ve kontroller 
artt r lmal d r 4 3,92 

Devlet, dü ük faizli ve avantajl  krediler sa lamal  ve kredi ko ullar n  kolayla t rmal d r 4 3,92 

Meralarda küçükba  hayvanc l k için mera fon paras  al nmamal d r 3 2,94 

Mezbahalarda tüm sakatatlar n a rl  et ölçümünden dü ürülmemelidir 3 2,94 

Mezbahalarda üreticilerden stopaj vergisi al nmamal d r 3 2,94 

Bakanl k taraf ndan küçükba  hayvan i letmelerinin haklar n n korunmas  sa lanmal d r 3 2,94 

Köylerde hayvanc l a yönelik kooperatifler kurularak örgütlenmenin artmas  
sa lanmal d r 3 2,94 

Mezbahalarda kesim ve tart mlar üretici gözetiminde yap lmal d r 3 2,94 

Bölgelerde ki pazarlama alt yap s  düzeltilmelidir 3 2,94 

Antalya bölgesinde hastal k te hisinin yap labilece i laboratuvarlar kurulmal d r 2 1,96 

Merkezi mahallelerde hayvanc l k faaliyeti yasaklanmamal d r 2 1,96 

Hayvanc l k faaliyetini geli tirmek için yürütülen çal malar etkili ve verimli olmad ndan 
hayvanc l k geriye gitmekte olup en k sa zamanda önlem al nmal d r 2 1,96 

DKKYB daha aktif çal p üreticiye pazar alan  sa layarak, et ve süt ürünlerinin daha iyi 
bir fiyatta sat lmas n  sa lamal d r 

2 1,96 

Çobanlar n, köyde ve yaylada ya ama imk nlar  iyile tirilmelidir 2 1,96 

Bakanl k taraf ndan kesildi inde 18 kg ve üstü et a rl  ç kan kuzular n al m fiyat n  
dü ürülmemelidir 2 1,96 

Köylerde küçükba  hayvan sa l  için dan manl k yapacak veteriner hekim bulunmal d r 2 1,96 

Destek miktar  üreticinin faturalanan yem ve girdi fiyat  üzerinden verilmelidir 2 1,96 

letmeciye koyun keçi deste i verilmesinde belirli bir büyüklük ya  aranmamal d r 2 1,96 

Bölgede besicilik için kurumsal al m - kesim sistemi kurulmal d r 2 1,96 

Bakanl k bölgedeki alt yap  yetersizli i ve a l yap m  için destek sa lamal d r 2 1,96 

Küçükba  hayvanc l kta slah çal malar yla birlikte daha iyi rklar yeti tirilip i letmeciye 
ücretsiz da t m  sa lanmal d r 2 1,96 
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Devlet, küçükba  hayvan i letmecilerini sigortal  yapmal d r 2 1,96 

Küçükba  hayvan i letmelerinin kar elde edebilmeleri için girdi fiyatlar  dü ürülmelidir 2 1,96 

Tar m lçe Müdürlüklerinde hayvan kay tlar nda yap lacak düzenli güncellemelerle üretici 
ma dur edilmemelidir 1 0,98 

Bakanl k yetkilileri üreticiyle yüz yüze görü erek üreticinin sorunlar n  belirleyip çözüme 
kavu turmal d r 1 0,98 

Mezbahalarda kesim sonucu ç kan küçükba  hayvan sakatatlar  üreticiye verilerek daha 
çok kazanç elde etmeleri sa lanmal d r 1 0,98 

Devlet, çobanlara faizsiz kredi imk n  sa lamal d r 1 0,98 

Üretici birliklerinden koyun keçi deste i yap lan birlik kesintisi kald r lmal d r 1 0,98 

Üretici otlatmaya yönelik mera kiralama konusunda bilgilendirilmeli ve 
bilinçlendirilmelidir 1 0,98 

Üretici birlikleri slah çal malar nda küçükba  hayvanc l k üzerine proje destekleri 
artt r lmal d r 1 0,98 

Bakanl k, a  ve ilaç desteklerini artt rmal d r 1 0,98 

Bakanl k, küçükba  hayvanc l k i letmelerine et a rl  üzerinden destek vermelidir 1 0,98 

Türk-Vet. kay t sistemindeki kay t sorunlar  düzeltilmelidir 1 0,98 

Bakanl k küçükba  hayvan destek ödemelerini daha erken dönem içerisinde yapmal d r 1 0,98 

Üretici münavebeli otlatma yapmal d r 1 0,98 

Üretici Birlikleri, yem fiyatlar n  daha ucuza temin etmelidir 1 0,98 

Devlet, tar m sigortas  olan çobanlara da çoban deste i sa lamal d r 1 0,98 

Devlet, sürü yöneticisi istihdam deste inin verilebilmesi için 250 anaç küçükba  art  
kald r lmal d r 1 0,98 

Bölgede mezbaha say s  artt r lmal d r 1 0,98 

Küçükba  hayvan sat  devlet garantisiyle olmal d r 1 0,98 

 

Üreticilerin Bat  Akdeniz Bölgesinde küçükba  hayvanc l n geli tirilmesine yönelik yarg lar  Çizelge 9’da verilmi tir. 
Ara t rma bölgesinde görü ülen i letmeciler en fazla G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ’n n küçükba  hayvanc l k 
desteklerini artt rmas  gerekti ini ( 44,12), bölgedeki mera alanlar n n korunmas , slah edilmesi ve artt r lmas n n 
gerekti ini ( 32,35) ve küçükba  hayvan i letmeleri için yem fiyatlar n n dü ürülerek üreticinin desteklenmesi ve ayr ca 
yem fiyatlar n n devlet kontrolünde olmas  ( 25,49 ) gerekti ini vurgulam lard r.  

Çizelge.10 Üreticilerin Türkiye'de Küçükba  Hayvanc l n Geli tirilmesine Yönelik Yarg lar  

 
 

Oran 
(%) 

Küçükba  hayvan i letmeleri için destekler daha çok artt r lmal    49 48,04 

Küçükba  hayvan i letmeleri için girdi fiyatlar  ucuzlat lmal  18 17,65 
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Küçükba  hayvan i letmeleri daha çok önemsenmeli, çobanlar n ya am artlar  
iyile tirilmeli   16 15,69 

Küçükba  hayvanlar  otlatmak için mera alanlar  korunmal  slah edilmeli ve artt r lmal    14 13,73 

Yurt d ndan ithal et getirilmemeli, küçükba  hayvansal üretimin artt r lmas  sa lanmal  14 13,73 

Verimli küçükba  hayvan rklar  yeti tirilerek üreticiye da t lmal  ve yeti tiricili i 
konusunda bilgilendirme yap lmal    8 7,84 

Küçükba  hayvan i letmeleri için devlet taraf ndan süt ve süt ürünleri pazarlama imk n  
olu turulmal  ve sat  garantisi verilmeli   8 7,84 

Küçükba  hayvan i letmelerinin bulundu u bölgelerdeki kurt sorunu çözülmeli   6 5,88 

Genç çiftçileri hayvanc l a te vik etmeye yönelik destekler artt r lmal    6 5,88 

Küçükba  hayvanc l k e itimleri verilerek, hayvanc l k yeti tirme teknikleri geli tirilmeli   5 4,90 

Küçükba  hayvan i letmelerine dü ük faizli krediler verilmesi sa lanmal  5 4,90 

Yaylada ve ormanda küçükba  hayvan otlatma sonunu çözülmeli 5 4,90 

Küçükba  hayvan i letmecilerine a l yap m  deste i verilmeli  5 4,90 

Küçükba  hayvan i letmelerine yem ve girdi desteklerinin faturalanan miktar üzerinden 
ödenmesi sa lanmal   5 4,90 

Küçükba  hayvan i letmecilerine, koyun ve keçilerini otlatmak için mera alanlar  
sa lanmal    4 3,92 

Küçükba  hayvan i letmecilerinin et, peynir, süt, ya  vb. ürün sat  fiyatlar  yükseltilmeli   4 3,92 

Küçükba  hayvan i letmelerinden kasapta ve mezbahada al nan stopaj ve etin fire kesintisi 
kald r lmal    4 3,92 

Küçükba  hayvan i letmeleri di er tar m i letmelerine göre daha çok desteklenmeli  4 3,92 

Devlet taraf ndan çobanc l n artt r lmas na ve çobanlar n evlenebilmesine yönelik te vik 
ve destekler sa lanmal  4  3,92 

Kasapta ve mezbahada 25 kg alt  kuzu kesilmemeli 3 2,94 

Küçükba  hayvan i letmelerinde hayvanlar n sigortalanabilmesi için sigorta prim fiyatlar  
dü ürülmeli  3 2,94 

Küçükba  hayvan i letmelerine verilen dü ük faizli kredi alma artlar  kolayla t r lmal   3 2,94 

Sadece çobanl  meslek haline getiren gençlere kredi imk n  sa lanmal    2 1,96 

Küçükba  hayvan i letmesi sahiplerinin haklar n n ve hayvanc l n korunmas , 
hayvanc l n artt r lmas  için kooperatifler ve birlikler kurulmal    2 1,96 

Küçükba  hayvan i letmecilerinden küpe ve a  paras  al nmamal  2 1,96 

thal küçükba  hayvanlardan gelen hastal klar n önlenmesi için ülke giri inde denetimler 
artt r lmal   2 1,96 

Devlet taraf ndan ormana sal nan çipli kurtlar n küçükba  i letmelerine verdi i zararlar 
önlenmeli  2 1,96 
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Kuzulara da küçükba  hayvan deste i verilmeli  2 1,96 

Küçükba  hayvanc l k deste i 250 ba  anaçtan az küçük hayvan  olan i letmelere verilmeli  2 1,96 

Küçükba  hayvan i letmelerine koyun-keçi deste i yerine iyi rk küçükba  hayvanlar 
da t lmal  1 0,98 

Küçükba  hayvanc l k yeti tiricili i için modern teknolojiler geli tirilmeli 1 0,98 

Küçükba  hayvan i letmelerinden mera fonu paras  al nmamal  1 0,98 

Mezbahada kesilen küçükba  hayvanlar n et a rl  üzerinden destekler verilmeli  1 0,98 

Küçükba  hayvan deste indeki birlik kesintisi kald r lmal   1 0,98 

Küçükba  hayvan i letmelerine verilen destekleme ödemeleri yem al m zaman  ödenmeli  1 0,98 

Devlet taraf ndan küçükba  hayvan i letmeleri sigortalanarak güvenceye al nmal   1 0,98 

Çobanl a yönelik te vik ve destekler sa lanmal   1 0,98 

 

Türkiye’de küçükba  hayvanc l n geli tirilmesine yönelik al nan i letmeci görü leri Çizelge 10’da de erlendirilmi tir. 
letmelerin 48,04’ü küçükba  hayvan i letmeleri için desteklerin daha çok artt r lmas  gerekti ini ifade etmi tir. 

Küçükba  hayvan i letmeleri için girdi fiyatlar n n ucuzlat lmas  gerekti i ( 17.65) ve küçükba  hayvan i letmelerinin 
daha çok önemsenmesi ve ayr ca çobanlar n ya am artlar n n iyile tirilmesi gerekti i ( 15.69) en fazla çözüm olarak 
sunulan ifadeler aras ndand r.  

Çizelge 11. Üreticilerin Küçükba  Hayvanc l kla ilgili Politikalar na li kin Yarg lar  

 
 

Oran 
(%) 

Devletin yürüttü ü bakanl k politikalar n  olumlu buluyorum  34 33,33 

Bakanl n Küçükba  hayvanc l kla ilgili politikalar n  ciddi bulmuyorum geli tirilmesi 
gerekir 

12 11,76 

Devletin yürüttü ü bakanl k politikas n  ba ar l  buluyorum  11 10,78 

Bakanl k taraf ndan küçükba  hayvan destekleri artt r lmal   9 8,82 

Ülkede hayvansal üretim artt r larak, ithal hayvan ve yem al m  durdurulmal   8 7,84 

Bakanl k taraf ndan küçükba  hayvan i letmeleri daha çok önemsenmeli  7 6,86 

Bakanl k taraf ndan küçükba  hayvan i letmelerine dü ük faizli kredi imk n  sa lanmal   6 5,88 

Bakanl k küçükba  hayvan i letmeleri için pazar yap s n  iyile tirmeli, et, süt ve süt 
ürünleri sat  fiyat n n yükseltilmesini sa lamal   6 5,88 

Bakanl k taraf ndan girdi fiyatlar  dü ürülmeli  6 5,88 

Bakanl k taraf ndan köylerdeki domuz ve kurt sorunu çözülmeli  6 5,88 

Bakanl k öncülü ünde küçükba  hayvanc l k kooperatifleri kurulmal  ve küçükba  hayvan 
i letmelerinin hakk  korunmal   

5 4,90 

Bakanl k taraf ndan küçükba  hayvanlar n ormanl k alanlarda otlatamama sorunu 
4 3,92 
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çözülmeli  

Bakanl k politikas nda çiftçi daha çok küçükba  hayvanc l a te vik edilmeli  3 2,94 

Bakanl k d ardan ithal koyun eti getirtmemeli  3 2,94 

Bakanl n verdi i desteklerden küçükba  hayvan say s  az i letmelerin de yararlanmas  
sa lanmal   3 2,94 

Kuzulara da hayvan deste i verilmeli  3 2,94 

Çobanlar devlet taraf ndan sigortalanmal   3 2,94 

Devletin yürüttü ü bakanl k politikas nda siyaset daha çok önemseniyor  2 1,96 

Bakanl k taraf ndan iyi rklar yeti tirilerek çobanlara da t lmal  ve yeti tiricili i hakk nda 
bilgilendirmesi yap lmal   

2 1,96 

Bakanl k küçükba  hayvanlar n otlat lmas  için meralar n att r lmas na yönelik çal malar 
yapmal   

2 1,96 

Küçükba  hayvanc l k destekleri birlik arac l yla de il, direk üreticinin hesab na 
yat r lmal d r  

2 1,96 

Bakanl k taraf ndan çobanlara evlilik konusunda destek verilmelidir  2 1,96 

Bakanl k taraf ndan yap lan çal malar ve uygulamalar n küçükba  hayvanc l k yapan 
i letmelere ula mas  sa lanmal   1 0,98 

Bakanl k taraf ndan küçükba  hayvanc l k i letmelerinin denetimi att r lmal d r  1 0,98 

Bakanl k taraf ndan kuzular n canl  a rl  50 kg (Et a rl  25 kg)'dan a a  kesilmesi 
önlenmeli  

1 0,98 

Devletin yürüttü ü bakanl k politikas  kapsam nda et ve süt sat lar nda devlet araçlar  
azalt lmal   

1 0,98 

Bakanl k taraf ndan çoban deste i 250 anaçtan az küçükba  hayvan  olan i letmelere de 
verilmeli  

1 0,98 

Bakanl k taraf ndan çobanlara uzun vade ödemeli koç, koyun kredisi vererek destek 
sa lamal   1 0,98 

Bakanl k taraf ndan Türk-Vet. kay t sistemindeki sorunlar çözülmeli  1 0,98 

Bakanl k taraf ndan i letmecilere yaylaya göç ve bar nma ko ullar n n iyile tirilmesi 
hususunda destek sa lanmal   

1 0,98 

 

Türkiye’de G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n küçükba  hayvanc l k ve i letmeleri üzerine politikalar  i letmeciler 
taraf ndan 33.33 oran nda olumlu bulunmu tur. Üreticilerin 11,76’s  politikalar n geli tirilmesi gerekti ini, 10,78’ise 
ba ar l  olarak de erlendirmi tir (Çizelge 11). 

Üreticinin hastal klarla mücadele sorunu ise bölgede veteriner dan manl n n artt r lmas n n, ithal edilen hayvanlarla 
gelen hastal klar n iyi bir denetimle önlenmesinin ve a lar n zaman nda yap lmas  hususunda üreticilerin 
bilinçlendirilmesinin etkili olaca  dü ünülmektedir.  

Ayr ca i letmeler devletin yapt  küçükba  hayvanc l k desteklemelerini de yetersiz bulunmakta ve bölgede hayvanc l kla 
ilgili örgütlenme yetersiz görülmektedirler. Bu nedenle küçükba  hayvanc l k desteklerinin koyun-keçi ve ürünleri üzerine 
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pazarlamay  destekleyecek kooperatiflerin kurulmas  ve halk n küçükba  hayvan ve ürünlerini tüketme konusunda çe itli 
yay n organlar  arac l yla bilinçlendirilmesinin ve sat  olanaklar n n artt r lmas n n sa lanmas n n üreticiyi rahatlataca  
dü ünülmektedir  

Türkiye’de G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n küçükba  hayvanc l k ve i letmeleri üzerine politikalar n  görü ülen 
üreticilerin yakla k üçte biri olumlu de erlendirmi tir. 10’u politikalar n geli tirilmesi gerekti ini, küçükba  hayvanc l k 
üzerine olan s k nt lar n giderilmesi için çözüm yöntemlerinin bulunmas  gerekti ini ifade etmi lerdir.  

Bat  Akdeniz Bölgesi’nde de rk slah na dönük çal malar n yap larak, bölgedeki hayvan verim ve üretim kalitesinin 
artt r lmas  da gerekmektedir.  

Ayr ca proje kapsam nda ara t rma bölgesinde Antalya, Isparta ve Burdur illerinde ayr  ayr  sektörde bulunan payda larla 
birlikte odak grup toplant s  yap larak bölgede sektörün durumu, sorunlar  ve çözüm önerileri görü ülmü tür. 

 
 

 
Bat  Akdeniz Bölgesi Koyun Üretim Faaliyetinde Bulunan letmelerde Sorunlar 

 

 
 
Proje Bat  Akdeniz Bölgesi’nde Küçükba  Hayvan i letmeleri olarak de erlendirilmesi dü ünülerek 2 y ll k bir proje olarak 
tasarlanm  ve kabul edilmi tir.  Daha sonra Tar msal Ara t rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ünce Proje süreleri 1 y la 
indirgenmi tir. Ancak Proje De erlendirme Toplant s nda Koyun ve Keçi i letmeleri olarak ayr  ayr  de erlendirilmesi 
önerilmi tir. Bu nedenle Proje i  yükü saha çal malar  dahil iki kat na ç km t r. Bu nedenle proje süresinin 2 y la 
uzat lmas  talep edilmi  olup Tar m Ekonomisi Ara t rmalar  Grubu 2018 y l  Program De erlendirme Toplant s nda 2 y la 
uzat lmas  kabul edilmi tir. 

 
 

 
  

 
 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:. 
 
Proje süresinin Tar m Ekonomisi Ara t rmalar  Grubu 2018 y l  Program De erlendirme Toplant s nda 2 y la uzat lmas  
kabul edilmi tir  

 
 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  

 
 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 
 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  erife Gülden YILMAZ   
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 Cucumis sativus) Genotiplerinin Morfolojik ve 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/16/A01/P01/001 

 Dr. Esra CEBEC  

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 01/01/2016 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 

Bu proje ile farkl  bölgelerden temin edilen baz  yerel h yar (Cucumis sativus 
L.) genotiplerinin morfolojik ve moleküler olarak karakterizasyonunun yap lmas  amaçlanmaktad r. Ara t rmada bitkisel 
materyal olarak ülkemizin farkl  bölgelerinden toplanan 54 adet genotip ile Ege Tar msal Ara t rma Enstitüsü gen 
havuzundan temin edilen 36 adet yerel h yar genotipi kullan lmaktad r. Çal man n ilk döneminde toplanan bu genotiplerin 
tohum ço alt m  için kendileme, tohum ç karma i lemleri yap lm t r. Bu esnada ba lang ç materyalinin de tan mlanmas na 
çal lm t r. Bu dönemde ise 90 genotipte 20 civar nda UPOV kriteri temel al narak morfolojik gözlemler yap lm t r. 
Gelecek dönemlerde, DNA izolasyonunda kullan lacak bitki örnekleri al nacak ve moleküler çal malarla devam 
edilecektir. Çal ma sonucunda nihai hedefe uygun olarak tan mlanan gen havuzu ileriki dönemlerde yap lacak olan slah 
çal malar nda kullan labilecektir. 

 

 

 2016 y l nda ba lat lan projede günümüze kadar yap lan çal malar aras nda, bitkisel 
materyallerin temin edilerek enstitüye getirtilmesi ve tohum ço alt m  amac yla yap lan ekim, dikim, kendileme ve tohum 
ç karma çal malar  ile UPOV kriterlerinde yer alan 20’ye yak n karakterde yap lan gözlemler yer almaktad r.               

 

 2017 y l nda hem ilkbahar hem de sonbahar sezonunda yine 90 genotipte tohum ço altmak 
amac yla tohum ekim ve fide dikim ve kendileme çal malar  yap lm t r. Bunun yan  s ra bu y l UPOV kriterlerinden 
al nan 20 karakter için 90 genotipte morfolojik gözlem yap lm t r.  
 

 

2.  

Ege Tar msal Ara t rma Enstitüsünden temin edilen genotiplerden 12 tanesinde çimlenme 
gerçekle memi tir. Bu genotiplerin tohumlar  yeniden temin edilmi  olup, yeni gelen tohumlardan da 6’s nda çimlenme 
gerçekle memi tir. Sonras nda bu tohumlara çimlendirmeyi te vik için ön uygulamalar yap l p tekrar ekilmi  ve yine 
çimlenme olmam t r.   
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 -- 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: -- 

4.3. Personel:  
-Tohumu çimlenmeyen genotiplerin projeden ç kar lmas , 
-Dr. Aytül Kitapç ’n n projeye dahil edilmesi ve   
-Dr. Levent Keskin’in Enginar slah  çal maya ba lamas  nedeniyle projeden ç kar lmas  önerilmektedir. 

 

 -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ 
 

  

 
Proje Lideri  Dr. Esra CEBEC    
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PROJE EL ME RAPORU FORMU 

PROJE A LI I
Etkisi 

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/15/A04/P06/03 

PROJE L ER Orçun ÇINAR 

PROJE ÜRÜTÜ ÜSÜ KURULU
Bat  Akdeniz ar msal Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ü 

PROJE A LAN IÇ ILI

RAPORUN L L  OL U U NEM

Projenin Ama  ve gerek esi  metodolijisi:  Kimyasal katk  maddelerine bir alternatif olarak, do al 
katk  maddelerinin kullan m  günden güne bir art  göstermektedir, özellikle uçucu ya lar g da ve 
kozmetik endüstrisinde önemli bir yere sahip olmaya ba lam t r (Tureg, Stintzig, 2012).  

Uçucu ya lar n kompozisyonunun s cakl k, k ve oksijen varl n n etkisiyle depolama artlar na 
göre de i ti i gözlemlenmi tir (Tureg, Stintzig, 2012). Kompozisyondaki bu de i imler ve oksidize 
olan bile enlerin yüzdesinin artmas  renk de i imine, viskozitedeki art a veya istenmeyen 
bile enlerin olu mas na sebep olabilir. Ayr ca, terpenoidoksidasyon ürünleri, alerjik deri 
reaksiyonlar na yol açabilir (Tureg, Stintzig, 2012).  

Ancak depolama ko ullar n n t bbi ve aromatik bitki ya lar n n baz  kalite özelliklerine 
etkisi konusunda daha önce çok az çal ma yap lm t r. Bu durum böyle bir çal ma 
yap lmas n n gereklili ini ortaya koymaktad r. T bbi ve aromatik bitki ya lar n n de i ik 
depolama ko ullar nda depolan p kalite özelliklerinin incelenmesinin hem tüketiciler hem de 
üretici kesimi için üphesiz faydal  sonuçlar do uraca  dü ünülmektedir. Bu çal mada 
kullan lacak t bbi ve aromatik bitki ya lar  için en uygun depolama art n n hangisi 
olabilece i konusunda da sektördeki üreticilere ve ayn  zamanda tüketicilere de k 
tutabilece i dü ünülmektedir.  
Bu çal mada farkl  depolama ko ullar n n baz  t bbi ve aromatik bitki ya lar n n kalite 
özellikleri üzerine etkileri incelenmeye çal lacakt r. Çal mada, farkl  s cakl klarda 
depolama gerçekle tirilecek ve atmosfer bas nc nda depolama ve içerisinden azot gaz  
geçirmek suretiyle yap lacak olan depolama i lemleri ayr  ayr  uygulanacakt r. Analizler her 
ay yeni i e aç larak  numune almak suretiyle gerçekle tirilecektir. Ayr ca aç lm  i elerde 
2 ayda bir analizler yap lmak suretiyle ürünlerin kullan ma ba lanmas ndan sonra da 
ürünlerdeki de i imler incelenecektir. T bbi ve aromatik bitki ya lar nda uçucu ya  
bile imi, ya  asitleri bile imi, k r lma indisi, optik çevirme gibi kalite özellikleri 
incelenecektir.
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1. a l a Faaliyetlerin er ekle me urumu:  

1.1. e mi  önem ulgular  

Anason ya  
(6.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5342 1,5344 1,5335 1,5348 1,5346 1,5345 
Optikçe 
aktiflik 

0 +0,33 +0,45 +0,24 +0,71 +0,70 

Yo unluk  0,968 0,968 0,971 0,966 0,965 0,965 
Trans-
anethole(%) 

90,81 91,15 91,44 92,96 92,95 92,96 

Anason ya  
(12.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5342 1,5372 1,5349 1,5368 1,5379 1,5368 
Optikçe 
aktiflik 

0 +0,2 +0,1 +0,2 +0,1 +0,2 

Yo unluk  0,968 0,968 0,971 0,966 0,965 0,965 
Trans-
anethole(%) 

90,81 91,94 90,43 93,83 93,05 93,15 

Kekik ya  
(Origanum 
minutiflorum)
(6.ay 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5091 1,5225 1,5096 1,5083 1,5089 1,5117 
Optikçe aktiflik -0,4 -0,98 -0,79 -0,90 -0,78 -0,4 
Yo unluk  0,950 0,949 0,951 0,950 0,946 0,945 
Carvacrol(%) 80,96 80,23 80,19 80,19 80,15 82,01 
Linalool (%) 4,95 5,12 5,11 5,15 5,13 5,27 

Kekik ya  
(Origanum 
minutiflorum)
(12.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5091 1,5116 1,5117 1,5116 1,5117 1,5118 
Optikçe aktiflik -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 
Yo unluk  0,950 0,949 0,951 0,950 0,946 0,945 
Carvacrol(%) 80,96 82,10 82,13 81,72 81,87 78,97 
Linalool (%) 4,95 5,20 5,16 5,24 5,21 5,66 

Kekik ya  
(Origanum 
dubium)(6.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5039 1,5049 1,5045 1,5041 1,5040 1,5075 
Optikçe aktiflik -0,4 -0,80 -0,70 -0,79 -0,73 -0,25 
Yo unluk  0,940 0,941 0,940 0,935 0,934 0,937 
Carvacrol(%) 72,63 70,52 70,55 70,48 70,50 73,86 
Thymol (%) 0,99 0,98 0,99 0,98 0,96 1,06 
Linalool (%) 11,33 11,30 11,29 11,30 11,35  
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Kekik ya  
(Origanum 
dubium)(12.ay 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5039 1,5077 1,5077 1,5073 1,5061 1,5077 
Optikçe aktiflik -0,4 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,20 
Yo unluk  0,940 0,941 0,935 0,934 0,937 0,941 
Carvacrol(%) 72,63 73,87 73,93 73,26 73,45 73,88 
Thymol (%) 0,99 0,95 0,97 0,96 0,96 0,96 
Linalool (%) 11,33 11,87 11,82 11,92 12,02 12,00 

efne ya  
(6.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,4652 1,4673 1,4674 1,4686 1,4673 1,4674 
Optikçe aktiflik -1,2 -1,20 -1,30 -1,20 -1,20 -1,60 
Yo unluk  0,930 0,941 0,940 0,935 0,934 0,937 
1,8-cineole (%) 63,95 63,01 63,65 63,12 63,99 55,24 

efne ya  
(12.ay 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,4652 1,4673 1,4674 1,4686 1,4673 1,4674 
Optikçe aktiflik -1,2 -1,20 -1,30 -1,20 -1,20 -1,60 
Yo unluk  0,930 0,935 0,934 0,936 0,931 0,924 
1,8-cineole (%) 63,95 64,40 64,44 64,30 64,30 57,83 

Üzüm 
Çekirde i ya  
(12.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

Palmitik 
asit(%) 

7,67 7,66 7,63 7,66 7,70 7,62 

Oleik  asit(%) 23,12 23,03 23,02 23,05 23,02 22,96 
Linoleik 
asit(%) 

57,65 57,57 57,59 57,62 57,64 57,41 

Üzüm 
Çekirde i ya  
(6.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

Palmitik 
asit(%) 

7,67 7,96 7,89 7,63 7,64 7,62 

Oleik  asit(%) 23,12 23,85 23,67 23,08 23,07 22,85 
Linoleik 
asit(%) 

57,65 57,05 57,52 57,85 56,43 57,36 
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1.2. önem ulgular :

Kekik ya  
(Origanum 
minutiflorum)
(4.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5091 1,5118 1,5120 1,5112 1,5114 1,5114 

Optikçe aktiflik -0,4 -3,0 -3,8 -3,4 -2,9 -4,0 

Carvacrol(%) 80,96 80,86 81,46 82,15 81,05 80,56 

Linalool (%) 4,95 5,00 5,35 5,15 5,05 5,03 

Kekik ya  
(Origanum 
minutiflorum)
(10.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5091 1,5090 1,5118 1,5112 1,5100 1,5118 

Optikçe aktiflik -0,4 -3,6 -3,5 -4,8 -3,6 -4,4 

Carvacrol(%) 80,96 80,97 81,94 81,23 81,19 81,26 

Linalool (%) 4,95 5,39 5,03 5,03 5,03 5,04 

Kekik ya  O. 
Dubium 4 ay 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5039 1,5097 1,5096 1,5068 1,5067 1,5068 

Optikçe aktiflik -0,4 -3,1 -3,0 -2,1 -3,1 -3,1 

Carvacrol(%) 72,63 73,24 74,61 73,76 72,78 73,27 

Thymol (%) 0,99 0,95 0,97 0,95 0,93 0,94 

Linalool (%) 11,33 11,55 11,87 11,80 11,59 11,64 

Kekik ya  O. 
Dubium 10  ay 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,5039 1,5075 1,5069 1,5063 1,5061 1,5077 

Optikçe aktiflik -0,4 -3,1 -3,2 -2,7 -3,1 -3,0 

Carvacrol(%) 72,63 73,70 74,57 72,79 72,84 72,86 

Thymol (%) 0,99 1,04 0,95 0,92 0,93 0,99 

Linalool (%) 11,33 11,59 11,71 11,58 11,57 11,60 
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efne ya  
(4.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,4652 1,4672 1,4675 1,4667 1,4671 1,4665 

Optikçe aktiflik -1,20 -12,6 -12,4 -12,4 -12,7 -16,3 

1,8-cineole (%) 63,95 63,75 63,86 63,92 63,41 55,45 

efne ya  
(10.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

K r lma indisi 1,4652 1,4671 1,4670 1,4668 1,4672 1,4665 

Optikçe aktiflik -1,20 -12,6 -12,9 -12,5 -12,7 -16,3 

1,8-cineole (%) 63,95 63,80 63,06 63,84 63,70 56,51 

Çörekotu ya  
(4.ay) 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

Palmitik 
asit(%) 

7,67 8,27 8,65 7,66 7,71 7,62 

Oleik  asit(%) 23,12 24,60 25,56 23,14 23,19 22,85 

Linoleik 
asit(%) 

57,65 56,24 55,23 57,82 57,75 57,36 

Çörekotu ya  
(10.ay) 

 

Kontrol  Gölge  Azot+Gölge Buzdolab   Azot+Buzdolab  Aç lan 
i e 

Palmitik 
asit(%) 

7,67 7,66 8,10 7,68 7,16 7,62 

Oleik  asit(%) 23,12 22,94 24,25 23,01 21,51 22,96 

Linoleik 
asit(%) 

57,65 53,88 56,49 57,70 53,61 57,41 

2. a lmas  ü ünülen Ara ay nlar: 
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3. arbo azlar: 

4. Projede nerilen e i iklikler * : 

* Projedeki de i iklikler ATK da onayland ktan sonra yürürlü e girer. 

4.1. Materyal ve öntem:

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: 

4.3. Personel:

4.4. üt e:

Ad  Soyad Tarih mza

Kurulu  Amiri 
Dr. Abdullah ÜNLÜ 

Proje Koordinatörü  
Proje Lideri  

Orçun ÇINAR 
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PR  

PROJE BA LI I 
Optimizasyonu 

PROJE NUMARASI 
TAGEM/TBAD/16/A04/P06/01 

PROJE DE  
 Muharrem GÖLÜKCÜ 

PROJE Y T U  
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

RAPORUN G  OLDU U 
DÖNEM 01/01/2017  ile 31/12/2017 aras  

 

 

 Sar  kantaron olarak da bilinen (Hypericum perforatum) kantaron bitkisi ve bu 
bitkiden elde edilen ürünler üzerine dünyada da pek çok çal ma bulunmaktad r. Ülkemizde ise çal malar kantaron ya  
üzerinedir. Kantaron ya  maserasyon yöntemi ile elde edilmekte olup bu amaçla zeytinya ndan faydalan lmaktad r. Ancak 
üretimi etkileyen birçok parametre bulunmaktad r. Bu parametreler i letmeden i letmeye farkl l k göstermektedir. Elde 
edilen ürünlerin etken madde analizleri de yap lmad ndan piyasada bulunan ürünlerde önemli farkl l klar 
bulunabilmektedir. Ayr ca bu bitkiden elde edilen ekstraktlarda bulunan etken maddelerin raf stabilitesinin oldukça dü ük 
oldu u bildirilmektedir. Bu çal ma kapsam nda kantaron ya  üretiminde yer alan bitki/ zeytinya  oran , maserasyon ortam 
ve süresi parametrelerinin optimize edilmesi amaçlanmaktad r. Çal ma kapsam nda ayr ca elde edilen ürünün raf 
stabilitesinin de yap lacak ayl k analizlerle belirlenmesi amaçlanmaktad r. 

Proje kapsam nda temini yap lan hammaddeler taze olarak ticari firmalarda da uygulanan geleneksel yönteme göre 
maserasyon i lemine tabi tutulmu tur (ortam s cakl nda). Ara t rma kapsam nda uygulanan üretim metotlar n n deneme 
metodu Tablo 1’de yer almaktad r. 
 

Tablo 1. Ara t rma kapsam nda uygulanacak üretim parametreleri 
Bitki (g)/ 100 ml ya  Maserasyon ortam  Maserasyon süresi (gün) 

10 Gölge 15 
15 30 
20 Güne  60 
25 120 

 
Hasat edilen hammaddelerde toplam kurumadde, toplam kül, toplam fenolik madde, uçucu ya  miktarlar , uçucu ya  
bile imi, hiperisin ve hiperforin içerik analizleri yap lm t r. Ayr ca üretimde kullan lan zeytin ya n n k r lma indisi, 
serbest ya  asitli i, peroksit say s  ve ya  asitleri bile im analizleri yap lm t r. Ara t rma kapsam nda etkileri ara t r lacak 
parametreler uygulanarak gerçekle tirilen üretim sonucu elde edilen ürünlerde uygulamalar n etkinli ini ortaya koymak 
amac yla etken madde (hiperisin, hiperforin), toplam fenolik madde ve ya  kalitesinde ortaya ç kan de i imleri ortaya 
koymak amac yla da serbest ya  asitli i, peroksit say s  ve k r lma indisi analizleri gerçekle tirilmi tir. Birinci y l sonunda 
elde edilen verilere göre (etken madde miktarlar ) optimum parametreler belirlenmi tir. 
Projenin ikinci a amas nda ise optimum üretim parametreleri ile üretim i lemleri gerçekle tirilm tir. Bu a amada ayr ca 
birinci y l örneklerinde oldu u gibi hammadde analizleri tekrar edilmi tir. Uygun parametreler do rultusunda 
gerçekle tirilen üretim i lemini takiben elde edilen ürünlerde depolama stabilitesini ortaya koymak amac yla ürünlerde birer 
ayl k periyotlarla 24 ay süreyle etken madde analizi, serbest ya  asitli i, k r lma indisi ve peroksit say s  analizleri 
gerçekle tirilecektir. 

 

 

 Proje çal malar na 2016 y l nda ba lanm  olup birinci y lda proje materyalinin kültürel 
üretimi yap lm t r. Birinci dönemde ayr ca  bitkilerden ve elde edilen ürünlerde hiperisin, pseudohiperisin ve hiperforin 
etken maddelerinin analiz metotlar  optimize edilmi tir. Hammadde analizleri yap lan örnekler daha sonra üretimde 
kullan lm t r. Ara t rma kapsam nda kantaron ya  üretim a amas nda yer alan maserasyon ortam  (gölge, güne ), bitki ya  
oran  ve maserasyon süresinin etkileri ara t r lm t r. Elde edilen analiz bulgular  de erlendirildi inde eken madde ve 
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fonksiyonel özellikler bak m ndan genel olarak gölgede 30 günlük bir maserasyon süresinin en ba ar l  sonucu verdi i 
görülecektir. Bitki/ya  oran  bak m ndan da genel olarak en yüksek bitki/ya  oran  olan 25’lik bitki oran  en ba ar l  
sonucu vermi tir. Ancak uygulanabilirlik anlam na bir de erlendirme yap ld nda maserasyon süresince yap lan kar t rma 
i leminde kar la lan problemler dikkate al narak 20’lik bir bitki oran n bu anlamda daha yerinde olabilece i sonucuna 
var lm t r. 

 
 

 

Projenin bu döneminde optimum ko ullarda kantaron ya  üretimleri gerçekle tirilmi tir. Üretim amac yla örnekler tam 
çiçeklenme döneminde hasat edilmi  ve bu dönemde örneklerde tan mlay c  hammadde analizleri yap lm  ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 2’de verilmi tir. Ara t rma bulgular  örneklerin toplam kurumadde miktar n n 50 düzeyinde oldu unu 
göstermi tir. Uçucu ya  miktar  oldukça dü ük düzeyde olan kantaron bitkisi etken maddelerden hiperforin aç s ndan oldukça 
önemli bir kaynakt r. Bu etken maddeyi miktar bak m ndan pseudohiperisin ve hipersin bile enleri takip etmi tir. 

Kantaron bitkisinde (Hypericum perforatum) uçucu ya  bile im analizleri de GC-MS/FID (Gaz kromatografisi-kütle 
spektrometresi/alev iyonizasyon dedektörü) cihaz  ile analiz edilmi tir. Bile enlerin tan mlanmas nda MS dedektöründe 
WILEY, NIST ve Oil Adams kütüphanelerinden yararlan lm t r. Bile enlerin oran  ise FID dedektörü ile belirlenmi tir. 
Örneklerin uçucu ya  bile imleri Tablo 2’de yer almaktad r. 

 

Tablo 2. Kantaron bitkisinin baz  kimyasal özellikleri. 

 Özellik Miktar (Ortalama±SS)  

Toplam kurumadde miktar  ( ) 50,82±1,75  

Toplam kül miktar  ( ) 2,05±0,18  

Toplam uçucu ya  miktar  ( ) 0,15±0,008  

TFM (mg GAE/g kuru örnek) 131,68±7,02  

Hipersin (mg/kg kuru örnek) 48,21±2,13  

Hiperforin (%) 2,93±0,15  

Pseudohiperisin (mg/kg kuru örnek) 70,66±4,78  

Örneklerin uçucu ya  bile iminde toplam 30 bile enin tan mlamas  yap lm  olup, -himachalene, germacrene D, -selinene 
ve nonane oransal olarak öne ç kan bile enler olmu tur. Hammadde de yap lan bu analizlerle birlikte kantaron ya  
üretiminde kullan lacak zeytinya n n temel kalite parametrelerini ortaya koymak amac yla da bu dönemde de zeytinya n n 
ya  asidi bile im analizi gerçekle tirilmi tir. Ara t rmada kullan lan zeytinya n n ya  asitleri bile imleri de GC-MS/FID 
cihaz  ile yap lm  olup sonuçlar Tablo 3’te yer almaktad r. Ara t rma bulgular  zeytinya n n ya  asitleri bile iminde tekli 
doymam  ya  asidi olan oleik asidin bask n oldu unu göstermi tir.  

Tablo 3. Kantaron bitkisinin uçucu ya  bile imi. 

Bile en % Bile en % 
Nonane 5,65 -santalene 1,76 
3-Methylnonane 2,25 Germacrene D  12,43 

-pinene 13,28 -Himachalene 21,28 
2-Methydecane 2,65 -selinene 7,31 
Undecane 1,40 Bicyclogermacrene 1,65 

-pinene 1,50 -Cadinene 1,83 
-myrcene 1,47 -Cadinene 1,05 
-trans ocimene 1,38 Dodecanol 1,16 

2-Methyldodecane 0,77 trans-Nerolidol 1,05 
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-elemene 1,80 cis-2-Methyl-7-octadecene 2,96 
Transcaryophyllene 1,86 Intermedeol 0,77 

 -Himachalene 0,98 Cyclotetradecane 3,59 
Trans -farnecene 1,20 Italicene 1,21 
(+)-Calarene 1,25 -cadinol 1,01 

 -Amorphene 1,47 neo-intermedeol 2,03 
 

Tablo 4. Zeytinya n n ya  asitleri bile imi 

 Bile en % 

Palmitik asit 14,11 

Palmitoleik asit 0,91 

Stearik asit 2,72 

Oleik asit 72,44 

Linoleik asit 8,69 

Linolenik asit 0,63 

Arasidik asit 0,49 

 

Hammadde analizleri yap lan örnekler daha sonra üretimde kullan lm t r. Bu dönemde hammadde özellikleri belirlenen 
örnekler, birinci y lda belirlenen optimum ko ullarda kantaron ya na i lenmi tir Bu amaçla bitkinin çiçekli k sm  (yakla k 
10-15 cm) kullan lm t r. Üretim çal malar nda hasattan sonra oda artlar nda gölgede bir gece bekletilen bitkiler 
kullan lm t r. Üretimi gerçekle tirilen örneklerde depolama stabilitesi ortaya koymak amac yla birer ayl k periyotlarla 
örneklerde ba ta hiperisin, hiperforin olmak üzere baz  kalite parametreleri analiz edilmi  ve edilmeye devam edilmektedir. 
Örneklerin depolama ba lang c ndan itibaren depolama süresine göre etken madde de i imi Tablo 5’te, baz  fiziko-kimyasal 
özellikleri Tablo 6’da yer almaktad r.  

Tablo 5. Optimum ko ullarda üretilen kantaron ya n n depolama süresine göre etken madde içerikleri de i imi (mg/L) 

Depolama (Ay) Hiperisin Hiperforin Pseudohiperisin 
0 0,090 296,50 0,105 
1 0,065 201,64 0,075 
2 0,053 172,50 0,045 
3 - 115,55 - 

 

Tablo 6. Kantaron ya lar n n baz  kimyasal özelliklerine 

Depolama (Ay) K r lma ndisi  
(nD20) 

Serbest Ya   
Asitli i ( ) 

Peroksit Say s  
(mEq O2/kg) 

0 1,4693 2,65 7,82 
1 1,4694 2,93 8,09 
2 1,4691 3,08 9,78 
3 1,4691 3,11 12,72 

 

Depolama ba lang c ndan itibaren örneklerde tespit edilen etken madde miktarlar nda bir azal  oldu u görülmü tür. Bu 
veriler depolama ile birlikte de örneklerin etken madde içeriklerinde de i meler olabilece ini göstermektedir. Ancak etkin bir 
de erlendirme depolama süresinin sonunda yap labilecektir.  

Örneklerin depolama süresine göre k r lma indisi, serbest ya  asitli i ve peroksit say s  gibi ya  kalite özellikleri üzerine olan 
etkisi de ara t r lmaktad r. Depolama süresindeki ilerlemeyle birlikte bu kalite parametrelerinde de önemli de i meler olaca  
tahmin edilmektedir.  

 

 Henüz bir ara yay n dü ünülmemektedir.  
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 Projede öngörülen bir darbo az bulunmamaktad r. 
 

 

 

 De i iklik önerisi yoktur. 
 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi:  De i iklik önerisi yoktur.  

 

4.3.Personel:   De i iklik önerisi yoktur. 

 
 
Bütçe Harcamalar  Özeti: 

 

Bu sene için bütçeden proje faaliyetleri için gerekli olan al mlar yap lm t r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De i iklik önerisi yoktur.  
 

 Ad  Soyad  Tarih mza 

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   
Proje Lideri Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ   
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Enkapsüle Edilen Origanum minutiflorum ve Citrus sinensis 

in Vitro 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/17/A07/P06/07 

 Kadriye YÜKSEL 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 01/01/2017 

 01/01/2017  ile 30/11/2017   aras  

  

 
Uçucu ya lar ve bunlar n etken maddeleri enkapsülasyonla kararl  hale getirilip, zararl  çevresel faktörlerden korunarak raf 
ömrü uzat lmakta ve kullan m olanaklar  art r lmaktad r. Çal mam zda uygulanacak prosesler sonucunda mikro/nano 
düzeyde enkapsülasyon gerçekle tirilerek elde edilecek ürünlerin kontrollü sal m göstermesi ve etkinlik süresinin artmas  
beklenmektedir. Materyal olarak Origanum minutiflorum’un seçilme nedeni Güney Bat  Anadolu’da endemik bir tür 
olmas  ve önemli bir ticari hacme sahip olmas  iken Citrus sinensis uçucu ya lar n n seçilme nedeni ülkemizde yeti tirilen 
turunçgillerden yan ürün anlam nda uçucu ya  elde etmek için de erlendirilmemesi ve Citrus uçucu ya lar n n yurt 
d ndan ithal edilmesidir. Enkapsülasyon prosesi olarak, uçuculuklar  yüksek ve s ya kar  duyarl  olan uçucu ya lar ve 
etken maddeleri için oda ko ullar nda ve dü ük s cakl klarda çal abilme imkan  vermesinden dolay  etkili bir teknik olan 
sol-jel yöntemi tercih edilmi tir. Ayr ca çal mam zda enkapsülasyon tekni i için sol-jel yöntemine alternatif olarak 
fiziksel yöntemlerden biri olan dondurarak kurutma (Liyofilizasyon) ve kimyasal tekniklerden moleküler inklüzyon 
yöntemi de uygulanarak üç yöntemle elde edilen enkapsüle ürünlerin in vitro sal m davran lar n n kar la t r larak 
saptanmas  çal man n ana amac d r. O. minutiflorum ve C. sinensis uçucu ya lar n n yan  s ra O. minutiflorum uçucu 
ya n n ana bile eni olan fenolik yap daki antimikrobiyal özelli i ile ön plana ç kan karvakrol etken maddesinin izolasyonu 
ve sonras nda belirtilen üç yöntemle enkapsülasyonu da gerçekle tirilecektir. Enkapsülasyon çal malar nda önemli bir 
parametre olan enkapsülasyon verimi her üç yöntemle elde edilen ürünlerde belirlenerek kar la t r lacakt r. 

 

 

  
Proje 01.01.2017 tarihi itibari ile ba lad ndan sadece mevcut imkanlarla baz  ön çal malar ve denemeler 
gerçekle tirilmi tir. 

 

  
Projenin ilk y l nda proje malzemelerinin temini ve ön çal malar gerçekle trilmi tir. Çal mada kullan lan Origanum 
minutiflorum türü ve Citrus sinensis uçucu ya  i birli i yap lan kurulu  taraf ndan temin edilmi  olup Origanum 
minutiflorum kuru bitkisinden uçucu ya n n eldesi laboratuvar ko ullar nda ve pilot ölçekte gerçekle tirilmi  ve 
kar la t r lm t r. Elde edilen Origanum minutiflorum uçucu ya nda içerik ve kalite analizleri yap ld ktan sonra karvakrol 
etken maddesinin izolasyonu (metot optimizasyonu) ve karakterizasyonu gerçekle tirilmi tir. Uçucu ya lar n ve izolasyon 
sonucu elde elde edilen karvakrolün enkapsülasyon çal malar  ve metotlar n optimizasyonlar  halen devam etmektedir. 
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Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 

  
Projeye raportör önerisi ile 2016 y l ndaki yeni teklif sunumu s ras nda proje materyali olarak Citrus sinensis uçucu 
ya n n da eklenmesi karar  al nm  olup projenin ismi ATK kararlar  neticesinde “Enkapsüle Edilen Origanum 
minutiflorum ve Citrus sinensis Uçucu Ya lar  ve zole Edilen Karvakrol’ ün in Vitro Sal m Davran lar n n Belirlenmesi” 
olarak de i tirilmi tir.  

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

 

4.3. Personel:  
Proje personeli F rat Ayas tayin sebebi ile projeden ç kar larak yerine Demet Turgut eklenmi tir. 2018 y l  Grup 
toplant lar nda projeye dan man olarak Prof.Dr. Temel ÖZEK’in eklenmesi karar  al nm t r. 

 

 

  
Al nan ATK kararlar  do rultusunda bütçe 19000 TL olarak de i tirilmi tir. 

 

 

  Tarih  

 
Dr. Abdullah ÜNLÜ 29.11.2017 

 

 
Proje Lideri  

Kadriye YÜKSEL 29.11.2017 
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Proje Ba  Orthurus heterocarpus 
 

Proje Numaras  TAGEM/TBAD/15/A04/P06/04  

Proje Lideri Fulya YÜCEOL 

Proje Y t u  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 01.01.2017 /31.12.2017 

 

Proje Özeti:  
Bu proje ile Güney Anadolu’da bulunan ve halk aras nda "karanfil", "karafil kökü" gibi isimlerle tan nan Orthurus 

heterocarpus (Boiss.) Juz. bitkisi ve toprakalt  k s mlar n n morfolojik aç dan incelenmesi, uçucu ya  bile imi, toplam 
fenolik madde miktar  ve antioksidant aktivitelerinin belirlenmesi rizom, tohum ve çelikle ço alt m olanaklar n n ara t r larak 
kültüre al nmas  amaçlanmaktad r.  
 
1.Ba ca Faaliyetlerin Gerçekle  Durumu: 

D nem Bulgular :  
 

2017 Mart sonu tarladaki bitkilerin bir k sm  (her lokaliteden farkl  say da al narak) gölgeli ve güne li ortamda 
hayatta kalma süresini kontrol etmek üzere tarla topra + torf + perlit kar m nda saks lara aktar ld  (Akseki-Bozk r yolu 26 
saks , Alanya Çi dem Da  8 saks , Alanya Gevne Vadisi-Beyreli Köyü 11 saks , Akseki Geyran Yaylas  31 saks  olacak 
ekilde). Saks lardaki ve tarladaki bitkilere kök olu umunu ve geli imini h zland rarak bitki büyüme ve geli mesini 

kuvvetlendiren humik asit su ile kar t r larak uyguland . Sonraki aylarda saks daki ve tarladaki bitkilerin rutin bak m  yap ld  
(ot alma, topra  havaland rma, yaprak budama vs..). Eylül ay nda yap lan en son gözlemde tarlada 10 bitki (güne li 
ortamda), saks larda (gölgeli ortamda) 15 bitki hayatta kalmay  ba ard . 

 
Çimlendirme çal malar  için: 
1.deneme  
2016 y l  kas m ay n n ilk haftas nda tohumlara GA3  (Gibberellik asit)’ in 50, 100 ve 250 ppm’ lik çözeltisinde 24 

saat bekletme,  96 ‘l k Sülfürik asitte (H2SO4) 5 dk bekletme, s cak su banyosunda (40 °C de 24 saat) bekletme, so uk 
suda bekletme (+4-6 °C buzdolab  ko ullar nda 24 saat) eklinde ön uygulamalar yap lm t r. Viyoller gözleme süresi 
boyunca sisleme seras nda tutulmu tur. Denemelerde herhangi bir çimlenme gözlenememi tir. 

 
2. deneme  
2017 nin mart ay  içerisinde ise tohumlara GA3 ’ in 500 ve 1000 ppm’ lik çözeltisinde 24 saat bekletme + so uk 

katlama (+4-6 °C buzdolab  ko ullar nda slak pamuk aras nda yakla k 1 ay bekletme) öni lemleri uyguland ktan sonra farkl  
bir ortamda (kokopit) viyollere ekilerek çimlendirme çal mas  yap lm t r. Bu tohumlarda da herhangi bir çimlenme 
gözlenememi tir. 

 
3. deneme  
-Hormon uygulama: GA3  (Gibberellik asit)’ in 2000 ppm’ lik çözeltisinde 24 saat bekletme 
-Kimyasal uygulama:  96 ‘l k Sülfürik asitte (H2SO4) dald r p ç karma 
-Meserasyon: S cak su banyosunda (45 °C) bekletme (24 saat) 
-So uk suda bekletme (+4-6 °C buzdolab  ko ullar nda 48 saat) 
-Kontrol grubu eklinde uyguland  
Yukar daki ön i lemler uygulanan tohumlar daha sonra viyollere 3 tekerrürlü olarak her tekerrürde 10 ar tohum 

olacak ekilde torf +perlit kar m nda ekilmi tir. Sisleme seras nda tutulan viyollerde (el ile sulama yap lmakta) gözlemler 
devam etmektedir. 

           Rizomla ço altma çal mas  için 4 farkl  lokasyondan 2017’nin haziran ay  sonu ve temmuz ay  ba nda 
getirilen rizomlar nemli ve so uk ortamda yakla k 45 gün tutuldu. Daha sonra bulunduklar  ortamdan al nan bu rizomlar 
yeterli büyüklü e ula nca tarlaya aktar lmak üzere torf- perlit kar m ndaki saks lara dikildi.  

Çelikle üretim denemelerinde bitki skapoz geli me gösterdi i için dal yerine yaprak çelikler al nd . Köklendirme 
hormonu uygulanarak serada torf +perlit kar m ndaki bençlere dikilen çeliklerde herhangi bir kök olu umu gözlenemedi. 

 2017 y l nda çal ma takvimine göre arazi çal malar , içerik analizleri ve ço alt m denemelerine (rizomla) devam 
edilecektir.  
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Henüz bir ara yay n dü ünülmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

De i iklik önerisi yoktur. 

 

4.2.Proje faaliyet Takvimi:  

De i iklik önerisi yoktur. 

 

4.3.Personel: - 

 

Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ  
Proje Lideri Fulya YÜCEOL 25.12.2017  
Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü   
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PROJE BA LI I 
Kalanchoe blossfeldiana

 

PROJE NUMARASI 
 

PROJE DE  
Mehmet U ur KAHRAMAN 

PROJE YÜRÜT U  
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

RAPORUN G  OLDU U DÖNEM  01.01.2017 /31.12.2017 

 

Proje Özeti: 

1.Ba ca Faaliyetlerin Gerçekle  Durumu: 

Dönem Bulgular   Proje 01/01/2018 tarihinde ba layacakt r. 
 
 

2.Y a  Dü nülen Ara Yay lar 

 

3.Dar zlar: ----- 
 
 

4.Projede Önerilen iklikler: Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 Materyal ve yöntemde tavsiye edilen bir de i iklik bulunmamaktad r.  
 
 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen bir de i iklik bulunmamaktad r.  
 
 

4.3.Personel:   
 ayr ld  için projeden ç kar lmas  

 
Proje yard mc  ara t r c lar n n s ralamas n n 

 (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) 
 (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) 

Dr. Hatice Filiz BOYACI (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) 
 (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) 

 (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) 
Bayram KOLAK (Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü) 

 (Çukurova Üniversitesi) 
eklinde de i tirilmesi karar  al nm t r. 
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4.4.Bütçe:  
80.000 TL olan proje bütçe talebi, AYK önerileri do rultusunda 65.000 TL olarak kabul edilmi tir 
 
 
Bütçe Harcamalar Özeti:- 
 
 

Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 
Proje Lideri Mehmet U ur KAHRAMAN 25.12.2017 
Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü  
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PROJE BA LI I 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/17/A07/P06/09 

PROJE L DER  Dr. Fatma UYSAL BAYAR 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURULU  

BATEM 

RAPORUN LG L  OLDU U 
DÖNEM 

2017 Y l  Geli me Raporu 

 
 

 
 

  
T bbi aromatik bitkiler aras nda önemli bir yere sahip olan zencefil, baharat ve t bbi olarak uzun y llard r kullan lmaktad r. 
Zencefil Dünya pazar nda ekonomik de eri yüksek bir baharat ve t bbi bitkidir. Tropik ve yar  tropik iklimlerde 
yeti tiricili i yap lan zencefile ait ise ülkemizde yap lan herhangi bir adaptasyon çal mas  bulunmamaktad r. Bu kapsamda, 
ithalata konu olan bu türde, adaptasyon çal malar  önem arz etmektedir. Bu proje ile zencefilin sera ve aç k alanda, farkl  
dikim zamanlar ndaki verim ve kalite performans n  belirmek, ürün desenini art rmak ve ülke ekonomisine katk  sa lamak 
amaçlanm t r. 
Denemenin ilk y l  olan 2017 y l nda, 4 farkl  dikim zaman nda (Aral k, Ocak, ubat, Mart), aç k alan, gölgelik alan ve sera 
ortam nda dikimler gerçekle tirilmi tir. Sulama, gübreleme vb. kültürel i lemler yap lm t r. Aral k ve Ocak ay  dikimleri, 
dikimden 10 ay sonra hasat edilmi tir. Elde edilen verilere göre; bitki boyu, 110,41-121,75 cm aras nda de i im gösterirken, 
en yüksek taze verim, 766,85 g/bitki ile sera ortam nda Ocak dikiminden elde edilmi tir. Aç k alan dikimlerinde ve gölgelik 
alan Aral k dikiminde ç k  sa lanamam t r. Sonraki y l, denemenin ikinci y l  kurulacak ve laboratuvar analizleri 
yap lacakt r. 
 

 
 

 
 Darbo az yoktur. 

 
4. i iklikler: Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r 
 

 YOK 
 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Uygun sulama program n n olu turulmas  için, projeden elde edilen rizomlar kullan larak, 
farkl  sulama konular n n ve ortam denemelerinin eklenmesi. 

 
4.3. Personel: Dr. Köksal AYDIN AK R 

 
 YOK 

 
 

 
Proje ba lang c ndan itibaren dönemler üzerinden proje için harcanan ödeneklerin ana kalemler baz nda dökümü yap lacakt r. 
 

 Tarih mza 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 

Proje Lideri Dr. Fatma UYSAL BAYAR 25.12.2017 

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü  
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 Salvia spp.) 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/17/A07/P06/10 

 Dr. Fatma UYSAL BAYAR 

 
 

 
BATEM 

 
 

2017 Y l  Geli me Raporu 

 
 

Durumu: 
 

  
Bu ara t rma  farkl  lokasyonlardan toplanan Anadolu Adaçay  (S. fruticosa Mill.) türünde, klon seleksiyonu slah yöntemi 
ile seçilen C-klonlar n n,morfolojik, fenolojik, agronomik ve kalite özelliklerini belirlemek ve içeriklere ait ayl k de i imleri 
inceleyerek amaca uygun ürün elde etmek için do ru hasat zaman n  belirlemek amac yla yürütülmektedir. Ara t rma 
sonucunda, Ülkemizin Anadolu adaçay  bitkisinde ihtiyaç duyulan çe it veya çe itlerin elde edilmesi hedeflenmi tir. 
Çal mada BATEM’de yürütülen ‘Antalya Floras nda Yeti en Baz  Adaçay  (salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon Islah ’ 
projesi ve ‘Antalya Floras nda Bulunan Anadolu Adaçay  (salvia fruticosa mill.) Populasyonlar nda Seleksiyon Islah  ile 
Üstün Özelliklere Sahip Genotiplerin Belirlenmesi’ isimli doktora tezinden seçilen 6 adet C-klonu materyal olarak 
kullan lm t r.  
Projenin ilk y l  olan 2017’de, deneme, Antalya ekolojik ko ullar nda tesadüf bloklar  deneme desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak kurulmu tur. Analizler için, dikimden itibaren her ay örnek al nm t r. Projenin devam nda, analizler için her ay örnek 
almaya devam edilecek. Hasat ve analizler yap larak verim ve kalite de erleri belirlenecek.  
 

 
 

 
 Yok 

 
i iklikler: Yok 

 Yok 
 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 

 
4.3. Personel: Yok 

 
 Yok 

 
 

 
Proje ba lang c ndan itibaren dönemler üzerinden proje için harcanan ödeneklerin ana kalemler baz nda dökümü yap lacakt r. 
 

 Tarih mza 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 

Proje Lideri Dr. Fatma UYSAL BAYAR 13.12.2017 

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü  
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Arbutus 

unedo L.) ve Sandal (Arbutus andrachne 
Belirlenmesi 

PROJE NUMARASI TAGEM/17/A07/P06/12 

 Dr. Arzu BAYIR YE N 

 TAGEM 

 01.01.2017 

 01/01/2017   ile  31/12/2017 aras  

 

 Ericaceae ailesinin bir üyesi olan Arbutus L. cinsi içinde yer alan Arbutus unedo L. (kocayemi ) ve Arbutus 
andrachne L. (sandal a ac ) ülkemizin do al floras nda bulunan türlerdir. Her iki türde Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü 
Anadolu k y lar nda yayg n bir ekilde mevcuttur. Yap lan bilimsel çal malar ço unlukla süs bitkisi olarak kullan lan A. 
unedo meyvelerinin yüksek oranda C ve E vitamini, fenolik bile ikler, karotenoidler gibi antioksidan bile iklerini önemli 
oranda içerdi ini ve bu bile iklerin sa l k üzerine olumlu etkileri oldu unu göstermi tir. Kurutulmu  bitki yapraklar  tanen ve 
arbutin bak m ndan zengin oldu u için bundan haz rlanan çay, Anadolu’da halk aras nda rahim kramplar  tedavisinde 
kullan lmaktad r. Ayn  zamanda, A. andrachne’nin de gövde kabuklar  ve yapraklar  de i ik tedavilerde kullan lmaktad r.  
Bu çal mada Antalya do al floras nda yeti en kocayemi  ve sandal a ac  bitkisinin farkl  k s mlar n n baz  fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve ümitvar tiplerin seçilmesi amaçlanm t r. Ülkemizde do al olarak yeti en, üstün 
özelliklere sahip (yüksek C vitamini, fenolik ve flavonoid madde, antioksidan ve antimikrobiyal aktivite) genotiplerin tespit 
edilmesiyle bu türlerin farkl  k s mlar n n tüketiminin ve kullan m n n artt r lmas  ve katma de eri yüksek ürünlere 
dönü türülmesine katk  sa lanaca  dü ünülmektedir. 
 

Bu çal mada Antalya do al floras nda yeti en kocayemi  ve sandal a ac  
bitkisinin farkl  k s mlar n n baz  fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin ve ümitvar tiplerin seçilmesi amaçlanm t r. 
Ülkemizde do al olarak yeti en, üstün özelliklere sahip (yüksek C vitamini, fenolik ve flavonoid madde, antioksidan ve 
antimikrobiyal aktivite, arbutin miktar  gibi) genotipler tespit edilerek bu meyvenin türlerinin tüketiminin ve kullan m n n 
artt r lmas  ve katma de eri yüksek ürünlere i lenmesine katk  sa lanaca  dü ünülmektedir. Ayr ca, tespit edilecek 
ümitvar tiplerin muhafaza alt na al nmas  daha sonra yap lacak çal malara materyal sa lanmas  bak m ndan da önem 
ta maktad r. Örneklerin C vitamini içeri i, arbutin miktar  HPLC cihaz  ile, toplam fenolik, flavonoid madde ve tanen 
miktar  spektrofotometre yard m  ile, antioksidan aktivite tayini ise DPPH ve TEAC yöntemleri kullan larak 
spektrofotometre ile ölçülecektir.    zolatlar n antibakteriyel aktiviteleri ise agar disk difüzyon yöntemiyle test edilecektir. 

 
 

 Proje 01.01.2017 tarihinde ba lad  için, 2016 y l  boyunca proje ön haz rl klar  yap larak 
kullan lacak malzemeler belirlenmi , malzeme temini için gerekli haz rl klar yap lm t r. 

 
 Proje çal ma takvimine ba l  olarak 1 Ocak 2017 tarihinde ba lam t r. Survey çal malar  

yap larak Arbutus andrachne L. türüne ait yaprak ve çiçek örnekleri toplanm t r. Bu türün çiçeklenmesi Mart ve May s 
aylar  aras nda olmakta, meyveleri k n olgunla maktad r. Arbutus unedo L.   türünde çiçeklenme Kas m-Aral k ay nda 
ba layaca  için henüz örnek al namam t r. Toplanan örneklerden ekstraksiyon yap lm , ileri ki dönemde analizleri 
yap lmak üzere -18°C’de muhafaza alt na al nm t r. Toplanan örneklerin lokasyon bilgileri Çizelge 1’de, çiçek ve yaprak 
özellikleri Çizelge 2 ve 3’de verilmi tir. 

Çizelge 1. Toplanan örneklerin lokasyon bilgileri 

Genotip BATEM Aksu Yerle kesine olan uzakl  
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1 Duac  köyü-33. km 

2 Duac  köyü-33. km 

3 Kemer-Kumluca yolu 95. km 

5 Demre-Ka  yolu 179. km 

6 Demre-Ka  yolu 179. km 

7 Demre-Ka  yolu 179. Km 

8 Demre-Ka  yolu 179. km 

9 Demre-Ka  yolu 209. km 

10 Demre-Ka  yolu 209. km 

11 Demre-Ka  yolu 193. km 

12 Demre-Ka  yolu 193. km 

13 Demre-Ka  yolu 193. km 

14 Demre-Ka  yolu 193. km 

15 Demre-Ka  yolu 193. km 

16 Demre-Ka  yolu 193. km 

18 Demre-Ka  yolu 173. km 

19 Demre-Ka  yolu 183. km 

20 Demre-Ka  yolu 170. km 

 

Çizelge 2. Arbutus andrachne  L.  türünün çiçek özellikleri 

Genotip Geni lik (cm) Uzunluk (cm) Çiçek rengi Salk mdaki çiçek say s  (adet) 

1 0.50 0.48 beyaz 29 

2 0.51 0.54 beyaz 25 

3 0.51 0.55 beyaz 17 

5 0.52 0.53 beyaz 48 

6 0.52 0.49 beyaz 84 

7 0.52 0.55 beyaz 108 

8 0.55 0.51 beyaz 84 

9 0.55 0.46 beyaz 70 

10 0.51 0.48 beyaz 63 
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11 0.52 0.42 beyaz 45 

12 0.42 0.49 beyaz 71 

13 0.42 0.44 beyaz 55 

14 0.51 0.53 beyaz 56 

15 0.49 0.47 beyaz 87 

16 0.58 0.59 beyaz 153 

18 0.46 0.47 beyaz 91 

19 0.49 0.53 beyaz 63 

20 0.58 0.63 beyaz 69 

 

Çizelge 3. Arbutus andrachne  L.  türünün yaprak özellikleri 

Genotip 
Geni lik 

(cm) 
Uzunluk 

(cm) 

Sap 
uzunlu u 

(cm) 

 

L* a* b* C* Hue 

1 3.94 6.65 2.49 43.66 -14.21 24.59 35.08 120.01 

2 4.17 7.38 2.46 44.02 -10.78 25.40 27.66 113.14 

3 4.27 7.15 2.20 37.25 -11.68 21.83 26.52 119.07 

5 4.17 7.24 2.22 36.90 -11.00 17.65 20.81 121.90 

6 5.04 7.72 2.67 37.28 -13.66 21.57 25.54 122.37 

7 4.36 7.18 2.51 43.65 -13.04 23.35 26.75 119.23 

8 5.75 7.06 2.64 38.68 -14.33 22.29 26.51 122.76 

9 3.44 7.56 1.57 37.09 -11.60 18.44 21.74 122.35 

10 4.90 7.16 2.05 42.94 -12.16 26.20 28.92 114.70 

11 4.32 7.06 1.87 43.38 -13.11 25.68 28.84 117.08 

12 5.11 7.51 2.06 44.66 -12.73 26.65 29.56 115.64 

13 3.76 7.45 2.48 43.13 -11.66 23.95 26.67 115.88 

14 4.53 7.26 1.94 37.31 -13.16 20.78 24.60 122.42 

15 4.12 6.89 2.09 38.50 -10.80 19.97 22.72 118.42 

16 4.01 8.73 2.81 36.59 -9.49 16.20 18.61 120.71 

18 5.79 9.20 2.75 35.06 -12.51 20.03 23.62 121.96 
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19 3.98 6.58 2.80 40.18 -11.74 21.63 24.71 119.05 

20 5.44 6.90 2.55 37.70 -14.00 20.34 54.70 124.63 

 

 

 

Ara yay n yap lmam t r. 

 
Darbo az bulunmamaktad r. 

 
  

 

 De i iklik önerilmemektedir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: De i iklik önerilmemektedir. 

 

4.3. Personel: Projede yer alan Ramazan TOKER’in enstitüden ayr lmas  nedeniyle projeden ç kar lmas , yerine Demet 
YILDIZ TURGUT’un projeye dahil edilmesi önerilmektedir. 

 
 De i iklik önerilmemektedir. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Arzu BAYIR YE N   
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PROJE BA LI I Stevia rebaudiana 
 

PROJE NUMARASI 
TAGEM / TBAD / 16 / A04 / P06 /  

PROJE DE  
Dr. Ahu ÇINAR 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURU  

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

RAPORUN G  OLDU U 
DÖNEM 01 / 01 / 2017 - 31 / 12 / 2017  

 

Proje Özeti: 
Anavatan  Güney Amerika olan Stevia rebaudiana (stevya, bal otu, eker otu) bitkisi, 1887 y l nda Güney Amerikal  do a 
bilimci Antonio Bertoni taraf ndan ke fedilmi tir. Asteraceae familyas nda yer alan bitki, nemli ortam  sever, ortalama 25 oC 
s cakl kta yeti ir ve 60-90 cm kadar boylanmaktad r. Kuzey Amerika’da tespit edilen 80’den, Güney Amerika’da ise 200’den 
fazla türü oldu u belirtilmektedir. Stevya ekstresinin ana bile enleri steviosid, rebaudiosid-A ve steviol molekülleridir. 
Paraguay ve Brezilya'da yüzy llardan beri tatland r c  ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullan lan stevya Japonya'da da 
otuz y l  a k n bir süredir milyonlarca ki i taraf ndan tatland r c  ve g da katk s  olarak kullan lmaktad r. Kurutulmu  haldeki 
eker otu yapraklar  normal ekerden 10-15 kat daha tatl d r. lenerek toz haline getirilmi  stevya, normal ekerden 200-300 

kat daha tatl d r. Kalorisi olmayan stevya bitkisi kan ekerini artt rmamaktad r. Stevyan n insülin duyarl l n  ve hatta 
sal n m n  artt r c  etkilerinin oldu unu gösteren baz  ara t rmalar n varl  diyabet tedavisinde kullan m n  destekler 
niteliktedir. 
Stevya, son y llarda birçok ülkede üreticilerin dikkatini çekerek introdüksiyon materyali olarak üretilmeye ba lam t r. 
Türkiye’de de birçok bölgede merakl  çiftçiler ve firmalar taraf ndan üretimi yap lmakla beraber adaptasyonu ve ürün kalitesi 
ile ilgili çal malar s n rl d r. Bu ara t rma ile ülkemize farkl  kaynaklardan getirilen stevya populasyonlar n n alt  farkl  
lokasyonda (Antalya, Yalova, zmir, Eski ehir, Tokat, anl urfa) adaptasyonu ve ülkemizde stevya üretiminde 
kullan labilecek standart sentetik çe it geli tirilmesi hedeflenmektedir. 
 

 
Sekiz farkl  kaynaktan sa lanan stevya çe idi ile üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine uygun olacak ekilde 
deneme kurulmu tur. Daha sonra farkl  bir kaynaktan sa lanan çe it de az say da fide olmas  nedeni ile tek parselle denemeye 
eklenmi tir.  
Toplam 1072 genotipte boy, dallanma ve a rl k ölçümleri yap lm , glikozit içeri i için yaprak örnekleri al n p 
kurutulmu tur. Tek bitkilerden elde edilen ve herba verimini do rudan ekileyen bitki boyu ve bitki a rl  verilerine göre 
218 genotip seçilerek glikozit analizleri gerçekle tirilmi tir.  
Elde edilen steviosit ve rebaudiosit-A miktarlar yla Reb-A/Stevioside oran  de erlendirilerek bu genotiplerden 41’I 
seçilmi tir.  
Seçilen 41 genotipin boy, dallanma ve yaprak a rl  ölçümleri yap lm , içerik analizleri için örnek al nm t r. 
 
 

 
Toplam 1072 genotipin de erlendirilmesi sonucu belirlenen 219 genotipe ait içerik analizleri a a daki tabloda verilmi tir. 
 

NO Stev. Reb-A 
Reb-A / 
Stev.  

NO Stev. Reb-A 
Reb-A / 
Stev.  

NO Stev. Reb-A 
Reb-A / 
Stev. 

31 224,5 108,3 0,48 400 200,6 199,1 0,99 686 196,9 296,1 1,50 

42 166,9 135,9 0,81 402 386,5 21,8 0,06 687 14,0 112,0 7,98 

45 129,5 258,6 2,00 403 115,1 147,3 1,28 690 143,3 149,9 1,05 

46 126,3 203,1 1,61 411 120,0 98,9 0,82 696 117,9 339,9 2,88 

50 130,7 177,3 1,36 412 191,2 0,0 0,00 699 273,2 142,6 0,52 
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51 20,9 144,1 6,91 413 161,2 79,3 0,49 702 243,2 0,0 0,00 

53 167,2 126,1 0,75 415 82,3 82,9 1,01 708 128,8 155,6 1,21 

60 129,1 225,0 1,74 417 139,3 124,8 0,90 709 128,3 176,2 1,37 

78 164,7 135,2 0,82 418 97,3 188,9 1,94 713 97,3 264,6 2,72 

81 239,3 49,3 0,21 423 82,8 134,6 1,62 715 99,0 169,4 1,71 

84 16,2 19,9 1,23 425 158,3 112,4 0,71 716 223,7 130,9 0,59 

90 209,1 154,9 0,74 426 153,9 15,7 0,10 721 148,0 127,4 0,86 

98 170,6 220,3 1,29 427 134,0 162,3 1,21 722 143,1 91,7 0,64 

101 116,1 170,7 1,47 428 152,5 98,5 0,65 724 191,5 57,8 0,30 

104 93,5 150,5 1,61 432 157,5 147,8 0,94 728 136,9 89,4 0,65 

107 299,8 133,4 0,44 436 102,7 85,3 0,83 733 192,6 228,0 1,18 

134 189,1 126,4 0,67 444 214,3 123,0 0,57 774 188,1 185,5 0,99 

135 122,1 190,9 1,56 453 90,3 189,7 2,10 782 116,8 201,9 1,73 

140 184,3 136,3 0,74 458 119,9 65,7 0,55 783 281,8 27,1 0,10 

142 230,8 175,9 0,76 461 130,1 124,5 0,96 793 170,7 165,4 0,97 

169 132,8 192,6 1,45 468 108,1 191,4 1,77 799 188,0 188,1 1,00 

172 172,4 189,7 1,10 472 106,6 181,8 1,71 802 148,6 203,8 1,37 

174 155,5 182,7 1,18 478 170,6 81,9 0,48 823 131,7 218,7 1,66 

175 122,8 125,3 1,02 484 180,2 217,2 1,21 827 138,0 215,8 1,56 

179 131,2 214,9 1,64 485 192,7 213,7 1,11 832 365,3 0,0 0,00 

181 80,2 205,8 2,57 489 241,4 49,4 0,20 839 128,4 189,8 1,48 

199 139,7 176,3 1,26 491 223,0 180,5 0,81 842 149,1 127,5 0,86 

216 182,2 219,2 1,20 493 110,4 119,7 1,08 847 89,7 233,3 2,60 

227 93,1 212,0 2,28 496 237,7 212,0 0,89 849 146,6 97,6 0,67 

231 112,6 188,4 1,67 505 251,6 251,1 1,00 857 234,6 138,3 0,59 

241 179,5 156,5 0,87 510 322,0 225,9 0,70 858 227,5 220,5 0,97 

245 148,6 173,7 1,17 523 165,3 162,4 0,98 865 109,9 153,8 1,40 

247 144,7 149,7 1,03 527 261,7 58,2 0,22 867 93,2 188,9 2,03 

252 209,9 97,9 0,47 532 223,5 133,4 0,60 872 85,5 135,1 1,58 

265 233,4 173,1 0,74 534 163,9 66,4 0,41 878 121,3 101,2 0,83 

268 231,1 135,0 0,58 535 283,0 58,4 0,21 888 173,9 244,3 1,40 
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271 127,7 206,9 1,62 537 204,9 129,0 0,63 889 69,8 102,3 1,46 

272 51,3 108,1 2,11 552 213,4 169,5 0,79 890 160,6 325,3 2,03 

274 298,7 11,8 0,04 554 295,7 83,2 0,28 891 131,4 129,0 0,98 

NO Stev. Reb-A Reb-A / 
Stev.  

NO Stev. Reb-A Reb-A / 
Stev.  

NO Stev. Reb-A Reb-A / 
Stev. 

279 223,7 108,0 0,48 555 222,4 204,8 0,92 897 129,9 117,5 0,90 

286 84,9 273,8 3,22 556 172,1 204,8 1,19 908 268,2 298,2 1,11 

310 103,4 214,4 2,07 562 186,1 175,2 0,94 910 251,7 203,9 0,81 

311 149,3 156,2 1,05 565 326,5 126,2 0,39 912 302,8 169,3 0,56 

313 222,8 213,0 0,96 569 176,2 92,2 0,52 924 167,3 199,2 1,19 

315 116,2 233,6 2,01 574 19,0 159,1 8,37 950 233,3 153,3 0,66 

318 229,9 187,9 0,82 576 104,9 201,4 1,92 952 266,7 138,7 0,52 

321 133,1 221,4 1,66 577 14,8 113,7 7,67 953 309,5 106,8 0,35 

327 219,7 188,7 0,86 579 245,2 193,7 0,79 958 312,7 114,5 0,37 

330 163,6 141,1 0,86 581 194,0 161,8 0,83 960 142,6 144,6 1,01 

334 163,2 116,6 0,71 583 248,1 174,8 0,70 961 237,4 127,2 0,54 

337 106,7 189,3 1,77 584 247,9 111,1 0,45 963 203,7 41,1 0,20 

338 113,1 241,4 2,13 600 296,6 82,8 0,28 965 225,0 268,8 1,19 

340 89,1 206,6 2,32 603 148,9 204,4 1,37 969 174,5 226,8 1,30 

341 155,1 126,9 0,82 605 253,4 197,5 0,78 981 290,3 168,1 0,58 

343 245,7 197,5 0,80 606 210,6 204,6 0,97 988 174,6 175,9 1,01 

346 227,7 129,4 0,57 608 26,1 188,9 7,24 992 229,1 52,0 0,23 

347 136,4 263,7 1,93 623 106,1 121,0 1,14 995 135,1 78,7 0,58 

349 137,8 308,4 2,24 630 149,1 152,6 1,02 1001 171,9 116,7 0,68 

352 112,6 226,4 2,01 644 146,0 169,3 1,16 1003 158,5 128,9 0,81 

356 127,3 289,0 2,27 648 184,6 120,3 0,65 1006 201,4 153,1 0,76 

359 107,7 156,7 1,45 649 168,5 0,0 0,00 1008 118,9 156,6 1,32 

360 174,0 205,4 1,18 650 186,4 195,9 1,05 1009 122,6 77,2 0,63 

361 84,2 195,8 2,33 664 100,3 196,1 1,95 1012 95,4 169,7 1,78 

362 145,9 191,9 1,32 665 241,5 155,3 0,64 1014 120,6 138,9 1,15 

371 186,8 108,6 0,58 670 177,9 266,0 1,50 1019 84,4 194,3 2,30 
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377 103,6 174,2 1,68 671 101,5 103,4 1,02 1033 66,3 91,3 1,38 

380 176,5 204,0 1,16 673 174,8 129,8 0,74 1041 61,8 68,9 1,11 

384 144,7 114,2 0,79 675 96,7 90,7 0,94 1054 150,1 208,8 1,39 

385 145,3 194,3 1,34 676 89,6 114,2 1,27 1056 151,4 123,6 0,82 

388 197,7 149,5 0,76 678 123,0 195,8 1,59 1060 107,8 65,0 0,60 

391 92,6 74,0 0,80 681 74,5 206,2 2,77 1067 137,8 191,5 1,39 

393 154,3 209,1 1,35 683 78,5 173,8 2,21 1069 143,7 220,4 1,53 

396 178,9 253,9 1,42 685 85,2 269,7 3,16         

   
 
Bu genotiplerin de erlendirilmesi sonucu seçilen genotiplere ait bitki boyu ve ya  yaprak a rl klar  a a daki tabloda 
verilmi tir. Seçilen 41 genotipten üç tanesi kurudu u için de erlendirilememi tir. Di er 38 gentip de erlendirilerek içerik 
analizleri için örnek al nm t r. çerik analizleri devam etmekte olup sonuçlar elde edildikten sonra tekrar de erlendirilerek 
2018 y l nda genotip say s  netle tirilecek ve çoklu melez tarlas  kurulacakt r. 
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N
O 

BO
Y K 

YAPRAK  

I  
NO 

BO
Y K 

YAPRAK  

I  
NO 

BO
Y K 

YAPRAK  
 

44 84 527 232 347 201 1335 282 683 177 1035 420 

46 94 560 190 349 0 0 0 685 97 195 30 

51 134 1281 418 352 128 829 265 687 149 1990 356 

60 98 1086 503 356 69 123 23 696 235 3350 707 

17
9 153 937 156 361 194 2590 608 713 131 302 42 

18
1 157 1398 288 418 203 2630 660 715 0 0 0 

27
1 146 2078 505 453 106 1051 308 782 132 1205 450 

28
6 91 80 38 468 103 132 35 823 135 1005 282 

31
0 142 919 305 472 117 667 283 847 144 1380 537 

31
5 146 2008 683 574 187 3175 914 867 0 0 0 

32
1 58 47 17 576 148 1063 330 890 170 1410 410 

33
7 188 1970 402 577 164 2108 560 

101
9 138 720 260 

33
8 83 292 118 664 164 1590 505 

106
9 85 83 40 

34
0 117 985 50 681 150 2394 230         

 

 

Projede henüz yay n a amas na gelinmemi tir. 

 

 

Projede öngörülen bir darbo az bulunmamaktad r. 

 

 

 

Projede material ve yöntem ile ilgili bir de i iklik öngörülmemektedir. 
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Proje Faaliyet Takvimi: 

Proje faaliyet takvimi ile ilgili herhangi bir de i iklik öngörülmemektedir. 

 

Personel: 

Kurumdan ayr lmas  nedeni ile Saadet Tu rul Ay’ n projeden ç kar lmas  önerilmektedir. 

 

Bütçe: 

Bütçe ile ilgili bir de i iklik öngörülmemektedir. 

 Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ  

 
Proje Lideri  Ahu ÇINAR 

31.12.2017  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 350 / 589 
 

 

   
PROJE NUMARASI TAGEM/TA/00/02/02/01 

 eymus FURAT  
 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 2014 
 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras   

 
Proje  
Yo un susam tar m n n yap labilmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de üphesiz ülkemizdeki verimli slah 
çe itlerinin çok az say da olmas d r. Bu sorunun çözümü için üstün özelliklere sahip, verimli çe itlerin tar ma kazand r lmas  
oldukça önemli bir konu olarak kar m za ç kmaktad r. Bu ba lamda projenin amac ; bölgemizin de i ik ekolojilerinde 
birinci ve ikinci ürün susam tar m na uygun, sulu ve kuru ko ullarda yüksek verim potansiyeline sahip bol dallanan s k ve iri 
kapsüllü, hastal klara dayan kl (fusarium ve phyllody), beyaz sinekten az etkilenen, verimli ve erkenci susam çe itleri slah 
etmek ve çe itlerin agronomik özelliklerini belirleyerek çiftçilere aktarmakt r.  

 
1.Ba l ca Faaliyetlerin Gerçekle me Durumu: 
 
 
1.1. Dönem Bulgular   
 
2014 Ana ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  1 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 5 grup olu turmu lard r. En yüksek ortalama 
dane verimini 89 kg/da ile Ant-33/2 çe idi ile verirken en az ortalama dane verimini ise 43 kg/da ile Ant-60 çe idi vermi tir. 
Bu çe itlere ili kin LSD ( 5) de eri 24 kg/da olarak tespit edilmi tir. 

ikinci ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  5 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 6 grup olu turmu lard r. En yüksek ortalama 
dane verimini 111 kg/da ile Ant-33/2  çe idi ile verirken en az ortalama dane verimini ise 51 kg/da ile WSC256 çe idi 
vermi tir. Bu çe itlere ili kin LSD ( 5) de eri 11.6 kg/da olarak tespit edilmi tir 

2015 Ana ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  1 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 5 grup olu turmu lard r. 29/9-1-2, B-2/1, 
Ant-33/2, 22/9-1-1, B.Aksu, B.Uzun, 30/9-10-1, WSC256, 7/10-10-1 ve Mug-57 ilk grubu olu tururken, Ant-60 çe idi son 
grubu olu turmu tur. En yüksek ortalama dane verimini 98 kg/da ile 29/9-1-2 çe idi ile verirken en az ortalama dane 
verimini ise 43 kg/da ile Ant-60 çe idi vermi tir. Bu çe itlere ili kin LSD ( 5) de eri 24 kg/da olarak tespit edilmi tir. 

ikinci ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  5 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 6 grup olu turmu lard r. Ant-33/2, 7/10-10-
1, WSC208, B.Uzun ve S46 ilk grubu olu tururken, WSC256 çe idi son grubu olu turmu tur. En yüksek ortalama dane 
verimini 109 kg/da ile Ant-33/2  çe idi ile verirken en az ortalama dane verimini ise 51 kg/da ile WSC256 çe idi vermi tir. 
Bu çe itlere ili kin LSD ( 5) de eri 11.6 kg/da olarak tespit edilmi tir  
 

2016 ana ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  1 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 5 grup olu turmu lard r. 29/9-1-2, B-2/1, 
Ant-33/2, 22/9-1-1, B.Aksu, B.Uzun, 30/9-10-1, WSC256, 7/10-10-1 ve Mug-57 ilk grubu olu tururken, Ant-60 çe idi son 
grubu olu turmu tur. Bu çe itlere ili kin LSD ( 5) de eri 16 kg/da olarak tespit edilmi tir. 

kinci ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  5 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 6 grup olu turmu lard r. Ant-33/2, 7/10-10-
1, WSC208, B.Uzun ve S46 ilk grubu olu tururken, WSC256 çe idi son grubu olu turmu tur. Bu çe itlere ili kin LSD ( 5) 
de eri 14 kg/da olarak tespit edilmi tir 
 

 

2017 Ana ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  1 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 8 grup olu turmu lard r. WSC285 WSC216 
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WSC15 hatlar  ümitvar bulunmu tur.   

kinci ürün Çe it Verim Denemesinde ortalama dane verimi yönünden çe itler aras  farkl l klar istatistiki olarak  1 
seviyesinde önemli bulunmu tur. Ortalama dane verimi için farkl  olan çe itler 7 grup olu turmu lard r. Muganl -57 kontrol 
çe idi ile birlikte WSC 118 WSC 211 ve WSC 1 hatlar  ümitvar bulunmu tur.   

 
 

  Yok 
 
 

 Yok 
 

 
 

Yok 
 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 
 
4.3. Personel: Yok 
 

 Yok 
 

  Tarih  
 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Lideri eymus FURAT   
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PROJE BA LI I  

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/16/A04/P02/02 

PROJE DE  Dr. Metin Durmu  ÇET N 

PROJE YÜRÜT U  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 2016 

RAPORUN G  OLDU U DÖNEM 01/01/2017-31/12/2017 aras  

 

Proje  
Bat  Akdeniz bölgesi için haz rlanan pamuk slah projesi ile; Akdeniz bölgesine uygun, ana/ikinci ürün olarak yeti ebilen, lif 
kalitesi bak m ndan istenen de erlere sahip, verimli, hastal klara dayan m  iyi olan yeni hat/çe it geli tirilmesi yan nda elde 
edilen çe itlerin muhafazas  ve sertifikal  tohumluk üretimi amaçlanmaktad r. Antalya’da Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 
Enstitüsünde yap lacak olan bu çal mada yurtiçi/yurtd  kaynakl  pamuk hat/çe itler ile melezlemeler yap lacak ve F2’ den 
itibaren aç lan generasyonlarda Pedigri slah metoduna göre seleksiyon yap lacakt r. Ayr ca, önceki y llar n slah 
programlar ndan gelen de i ik kademelerdeki hatlar da de erlendirmeye al nacakt r. Üstün özelliklere sahip olan ileri 
kademe hatlar de i ik bölgelerde denendikten sonra, ümitvar görülenler tescile sunulacakt r..     
 

1.Ba ca Faaliyetlerin Ger ekle  Durumu: 

nem Bulgular   
 
2016 y l  çal mas nda; 
"LinexTester" yöntemi kullan larak; 5 adet bölgede yeti tirilen ticari çe it ana olarak ve 8 adet çe idin baba olarak 
belirlenmesi ile 40 adet melez kombinasyonu olu turulmu  ve melezlemeler gerçekle tirilmi tir. 
 5 adet ana olarak kullan lacak çe itler; Elsa, Gloria, SG125, DP396, St373 
 8 adet baba olarak kullan lacak çe itler; Özbek 100, GSN12, Antalya hatt , Stonvillel 468, Fibermax 832, Claudia,  Lydia, 
Carisma eklinde olmu tur. 

leri kademe hatlarda da kademe ilerletimi yap lm t r. 
 
2017 y l  yeti tirme sezonunda melez kombinasyonlar nda seleksiyon ve ileri hatlarda kademe ilerlemesi sa lanacakt r. 
 

 

1.2. D nem Bulgular   
2017 y l nda, tesadüf bloklar  deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak çe it verim denemeleri  kurulmu tur. Ana ürün çe it 
verim denemelerinde 28 adet pamuk hatt  de erlendirmeye al nm t r. Yürütülen denemelerde Gloria, SG125 ve Flash 
çe itleri kontrol çe it olarak kullan lm t r. Ana ürün çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 180-430 kg/da aras nda 
de i mi tir. Tohum yenileme ve materyal muhafazas  için melez bahçesi ve gözlem bahçesi kurulmu tur. Önceki y llar n 
melezleme çal malar ndan elde edilen aç lan materyallerde seleksiyon çal malar  yürütülmü tür. Elde edilen tohumlar 
zarflara konularak 2018 y l nda ekilmek üzere muhafaza alt na al nm t r. 2018 y l  için ADN 2017 y l  f3 hatlar ndan tek 
bitkiler seçilmi tir. 

Ayr ca, "LinexTester" yöntemi kullan larak; 5 adet bölgede yeti tirilen ticari çe it ana olarak ve 8 adet çe idin baba olarak 
belirlenmesi ile 40 adet melez kombinasyonu olu turulmu  ve melezlemeler bu y l için de tekrarlanm t r. 

 5 adet ana olarak kullan lacak çe itler; Elsa, Gloria, SG125, DP396, St373 

 8 adet baba olarak kullan lacak çe itler; Özbek 100, GSN12, Antalya hatt , Stonville 468, Fibermax 832, Claudia,  Lydia, 
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Carisma eklinde olmu tur. 

2018 y l nda gerçekle tirilecek çal ma; melezleme ile elde edilmi  tohumlar ve kombinasyonlar üzerinden sürdürülecektir 

 

2.Y a  Dü nülen Ara Yay lar: Yok 
 

3.Dar zlar: Projenin yürütülmesinde herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 
4.Projede Önerilen iklikler: Yok 

4.1.Materyal ve Y tem: De i iklik yoktur. 
 
 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi: De i iklik yoktur. 
 

4.3.Personel: De i iklik yoktur. 
 

4.4.Bütçe: De i iklik yoktur. 
 
 
 

Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …../12/2017  
Proje Lideri Dr. Metin Durmu  ÇET N …../12/2017  
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PROJE BA LI I  

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-5  
 

PROJE DE  Mehmet KOCATÜRK 

PROJE YÜRÜT U  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 2014 

RAPORUN G  OLDU U DÖNEM 01/01/2017-31/12/2017 aras  

 

Proje  
kinci ürüne uygun olan bölgemizde ikinci ürün ve/veya ana ürün olarak yeti tirilebilen üstün verimli, erkenci, kaliteli ve 

hastal k-zararl lara dayan kl  soya (Gylcine max) çe itleri geli tirmek ve bu çe itlere ait agronomik özellikleri belirlemektir. 
Ayr ca, çiftçi artlar nda demostrasyon ekimleri yaparak üreticilere slah edilen soya çe itlerini yerinde göstermek ve soya 
ekili ini artt rmakt r.     
 

 

1.Ba ca Faaliyetlerin Ger ekle  Durumu: 

önem Bulgular   
2014 y l nda tesadüf bloklar  deneme desenine göre ana ürün ve ikinci ürün çe it verim denemeleri ve çe it tescil 
denemeleri kurulmu tur. Ana ürün çe it verim denemelerinde 42 ikinci ürün çe it verim denemelerinde 45 adet soya hatt  
de erlendirmeye al nm t r. Ana ürün çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 254-427 kg/da aras nda, ikinci ürün 
çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 287-410 kg/da aras nda de i mi tir. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, 
Batem-Erensoy, Ar soy ve Umut-2002 çe itleri kontrol çe it olarak kullan lm t r. Tohum yenileme ve materyal 
muhafazas  için melez bahçesi ve gözlem bahçesi kurulmu tur. Önceki y llar n melezleme çal malar ndan elde edilen 
aç lan materyallerde seleksiyon çal malar  yürütülmü tür. Elde edilen tohumlar zarflara konularak 2014’de ekilmek üzere 
muhafaza alt na al nm t r. Ayr ca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy ve Mitchell çe itlerinin elit ve orijinal kademede 
tohumluk üretimleri yap lm  ve 2014 y l  elit tohumluk üretimi için 500 adet tek bitki seçilmi tir. 

2015 y l nda, tesadüf bloklar  deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çe it verim denemeleri ve 
4 tekerrürlü olarak çe it tescil denemeleri kurulmu tur. Ana ürün çe it verim denemelerinde 36, ikinci ürün çe it verim 
denemelerinde 36 adet soya hatt  de erlendirmeye al nm t r. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy, Ar soy 
ve Umut-2002 çe itleri kontrol çe it olarak kullan lm t r. Tohum yenileme ve materyal muhafazas  için melez bahçesi ve 
gözlem bahçesi kurulmu tur. Önceki y llar n melezleme çal malar ndan elde edilen aç lan materyallerde seleksiyon 
çal malar  yürütülmü tür. Elde edilen tohumlar zarflara konularak 2016’de ekilmek üzere muhafaza alt na al nm t r. 
Ayr ca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy ve Mitchell çe itlerinin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimleri yap lm  
ve 2016 y l  elit tohumluk üretimi için 500 adet tek bitki seçilmi tir. 

2016 y l nda, tesadüf bloklar  deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çe it verim denemeleri ve 
4 tekerrürlü olarak çe it tescil denemeleri kurulmu tur. Ana ürün çe it verim denemelerinde 24, ikinci ürün çe it verim 
denemelerinde 26 adet soya hatt  de erlendirmeye al nm t r. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy, Ar soy 
ve Umut-2002 çe itleri kontrol çe it olarak kullan lm t r. Ana ürün çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 260-
399 kg/da aras nda, kinci ürün çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 327-465 kg/da aras nda de i mi tir. Tohum 
yenileme ve materyal muhafazas  için melez bahçesi ve gözlem bahçesi kurulmu tur. Önceki y llar n melezleme 
çal malar ndan elde edilen aç lan materyallerde seleksiyon çal malar  yürütülmü tür. Elde edilen tohumlar zarflara 
konularak 2017’de ekilmek üzere muhafaza alt na al nm t r. Ayr ca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy ve Mitchell 
çe itlerinin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimleri yap lm  ve 2017 y l  elit tohumluk üretimi için 500 adet tek 
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bitki seçilmi tir. 

Enstitümüzde yürütülen soya projesi kapsam nda yap lan melezleme çal malar  sonucunda geli tirilen iki adet soya hatt  
(BATEM-223 ve BATEM-306) Antalya ve di er ikinci ürün tar m na uygun bölgelerde elde edilen bulgular neticesinde 
ümitvar görülmü  ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlü ü’ne 2016 y l  Aral k ay  itibariyle tescil 
ba vurular  yap lm t r. 

 

1.2. Dönem Bulgular   
2017 y l nda, tesadüf bloklar  deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çe it verim denemeleri ve 4 
tekerrürlü olarak çe it tescil denemeleri kurulmu tur. Ana ürün çe it verim denemelerinde 60, ikinci ürün çe it verim 
denemelerinde 32 adet soya hatt  de erlendirmeye al nm t r. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy, Ar soy ve 
Umut-2002 çe itleri kontrol çe it olarak kullan lm t r. Ana ürün çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 220-364 
kg/da aras nda, kinci ürün çe it verim denemelerinde çe itlerin verimleri 210-366 kg/da aras nda de i mi tir. Tohum 
yenileme ve materyal muhafazas  için melez bahçesi ve gözlem bahçesi kurulmu tur. Önceki y llar n melezleme 
çal malar ndan elde edilen aç lan materyallerde seleksiyon çal malar  yürütülmü tür. Elde edilen tohumlar zarflara 
konularak 2018 y l nda ekilmek üzere muhafaza alt na al nm t r. Ayr ca, Enstitümüzün tescilli çe itleri olan Ataem-7, 
Batem Erensoy ve Mitchell çe itlerinin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimleri yap lm  ve 2018 y l  elit tohumluk 
üretimi için 500 adet tek bitki seçilmi tir. 

Enstitümüzde yürütülen soya projesi kapsam nda yap lan melezleme çal malar  sonucunda geli tirilen iki adet soya hatt  
(Batem-223 ve Batem-306) Antalya ve di er ikinci ürün tar m na uygun bölgelerde elde edilen bulgular neticesinde ümitvar 
görülmü  ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlü ü’ne tescil ba vurular  yap lm t r. Bu iki adet soya hatt  
tescil denemeleri içerisinde yer almaktad r. 

 

2.Y a  Dü nülen Ara Yay lar: 
 

3.Dar zlar: Projenin yürütülmesinde herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 
4.Projede Önerilen iklikler: Yok 

4.1.Materyal ve Y tem: De i iklik yoktur. 
 
 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi: De i iklik yoktur. 
 

4.3.Personel: De i iklik yoktur. 
 

4.4.Bütçe: De i iklik yoktur. 
 
 
 

Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …../12/2017  
Proje Lideri Mehmet KOCATÜRK …../12/2017  
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PROJE   

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/14/A04/P01/12-1 

 Dr. Abdullah Kadiro lu 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 01.01.2014 

  01/01/2017  ile 31/12/2017 aras  

 
 

 
 

1.  

 
 

 

 

 
 

 

Tüm yerf st  ekimleri BATEM’in tarla bitkileri bölümüne ait 6 nolu parselde 11.05.2017’de 
yap lm t r. Önceki y llardaki denemelerde öne ç kan hatlarla iki paralelde 2 adet çe it verim denemesi ve aç lan
materyallerden selekte edilen hatlarla 1 adet çe it ön verim denemesi, tesadüf bloklar  deneme desenine göre 3 tekerrürlü 
olarak kurulmu tur. 2. Paralel denemeleri ekimden 138 gün sonra ve di er tüm denemeler ise ekimden 159 gün sonra hasat
edilmi tir. Tüm çe it verim denemeleri sonucunda, 159 gün hasatta PI-596514 ve A.Mat-2A; 138 gün hasatta PI-420333 ve
A.Mat-5A; hem 138 ve hem 159 gün hasatta ise A.Mat-1, A.Mat-7A, A.Mat.-7B hatlar  ümitvar bulunmu tur.  Çe it ön
verim denemesinde ise A.Mat-10A,  A.Mat-9B,  A.Mat-8B ve A.Mat-11 hatlar  ümitvar bulunmu tur. Ayr ca, 2
kombinasyonda melezleme ve aç lan materyallerde ise tek tohum nesline göre seleksiyon çal malar  yap lm t r. 
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Tarih 

 
 

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

/Proje Lideri 
Dr. Abdullah KAD RO LU 15.1.2.2017  
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PROJE NUMARASI TAGEM/17/A07/P03/001 

 Zir. Yük. Müh. Çetin SAYIL AN 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 01/01/2017 

 2017 

 

k saca belirtilmelidir.  

Dünya genelinde nohut üretim alan , üretim miktar  ve ortalama verim düzeyinde çevresel etkilere 
ra men sürekli bir art  oldu u görülmektedir. Ancak ülkemizde dünya ortalamas n n üzerinde verim al nmas na kar n 
üretim de eri ve üretim alan  bak m ndan sürekli bir azalma görülmektedir. Türkiye’de 2011 y l  verilerine göre 4.464.129 
dekar alanda üretimi gerçekle tirilen nohut, 2013 y l na kadar 871.087 dekarl k bir üretim alan  daralmas  ile 3.595.289 
dekara gerilemi tir. Bat  Akdeniz (Antalya, Burdur ve Isparta illeri) bölgesinde Ülkesel daralmaya benzer ekilde son 5 
y lda 14.550 dekarl k bir üretim alan  daralmas  meydana gelmi  ve 466.489 dekar olarak gerçekle mi tir. Ülkesel Nohut 
Üretim alan n n 13 ve toplam üretimin (455.000 ton) ise 14’ünün (64.919 ton) gerçekle ti i Bat  Akdeniz Alt bölgeler 
aras nda en fazla üretimin gerçekle tirildi i üretim sahas d r. Bat  Akdeniz bölgesi artlar nda geli tirilmi  nohut çe idimiz 
yoktur. Yeti tirilen çok farkl  yerel ve kültür çe itleri nedeni ile lokaliteler halinde çok yüksek verimler al nsada tüm 
sahada elde edilememektedir.  

Üretim sahas n n geli tirilebilir niteli i, geni li i ve ekonomik ç kt lar  bak m ndan de erlendirilmesi protein ihtiyac  
aç s ndan önem arz etmektedir. Bölgede Üretim kaynakl  sorunlar n çözümü ile üretim de erlerinin art r labilirli ine katk  
sa layacak bu proje 2017 y l  itibari ile Ülkesel Nohut Islah Ara t rmalar  kapsam nda geli tirilmi  sahil ve geçit ku a na 
uygun, tescilli çe itlerin bölgede adaptasyon yeteneklerinin test edilmesi ile ba lam t r. Denemeler Korkuteli-Ulucak ve 
Aksu da olmak üzere iki lokasyonda gerçekle tirilmi tir. 18 tescilli çe it ve bölgede yayg n 3 yerel populasyonun materyal 
olarak kullan ld  deneme, “Tesadüf bloklar  deneme deseninde” 4 tekrarlamal  olarak dizayn edilmi tir.  Bat  Akdeniz’de 
Nohut bitkisinde; Ç k  gün say s  (gün), Çiçeklenme gün (gün), Fizyolojik olum (gün), Bitki boyu (cm), lk bakla 
yüksekli i (cm), Bitkide dal say s  (adet), Bitkide bakla say s  (adet), Baklada tane (adet), 100 tane a rl  (gr), Tane nemi 
( ),Tane verimi (kg/da) ve do al artlarda Hastal k okumalar  yap larak tespit edilmi tir. Denemede yap lan varyans analiz 
sonuçlar na göre guruplamalar yap lm t r. Çevre verimlili i art na kar , çe it verimlili i art n  ortaya koyan Stabilite 
analizi gerçekle tirilmi tir.  

Proje ba vurusunda belirtilen “i  takvimi 2018 y l  çal malar ” programland  
gibi yap lacakt r.  

 

 Proje ilk y l d r. Geçmi  dönem bulgular  yoktur. 
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  takviminde belirtilmi  olan 2017 y l  çal malar  gerçekle tirilmi  yap lan gözlemlerden elde 
edilen veriler analiz edilerek a a da özet olarak verilmi tir. 
  
 Tablo 2: Lokasyon verim de erleri 2017 ve Duncan guruplamas . 
No  Aksu** Korkuteli** ortalama** 

1 Hasanbey 250 eg 139 be 194 

2  228 eg 113 e  171 

3 Aksu 259 eg    82 j 170 

4  293 de 100 gj 197 

5 Gökçe 367 ad 126 eg 246 

6  279 df 128 cg 203 

7  195 fg 120 dh 158 

8  385 ac 134 cf 259 

9  406 ac 151 bd 279 

10 Akça 366 ad 170 ab 268 

11 Hisar 182 g 149 bd 165 

12  424 a   91 hj 257 

13 Azkan 317 be 155 ac 236 

14  405 ab 167 ab 286 

15 Sezenbey 389 ab 149 bd 268 

16 Zuhal 366 ad 184 a 273 

17 Arda 297 ce 123 cg 210 

18 Tayek-  281 df 126 cg 204 

19 B1 194 fg    84 j  139 

20 B2 258 eg 105 fj 181 

21 B5 240 eg 167 ab 204 

 Ortalama 303a 131b 218      

 LSD 78 28 58 

 CV 18 15 19 

 
Yap lan birle tirilmi  analizlerde Genotip Çevre interaksiyonu 0.01 önemlilik seviyesinde önemli ç km t r. Lokasyonlar 
aras nda verim yönünden farkl  guruplar n olu tu u görülmü tür. lk y l Genotip Çevre stabilite analizleri yap lm t r. 
Stabilite grafi i a a da verilmi tir 
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 Grafik 1: Stabilite grafi i 2017 

 

       Tablo 2: Deneme alanlar  bitkisel gözlemlere ait 2017 y l  s n r de erleri 
Aksu lokasyonu Ulucak lokasyon 

Gözlem ad  
Alt 

s n r 
Üst 
s n r Ort. Alt s n r Üst s n r Ort. 

 9 12 11 11 16 14 

 37 53 45 41 58 50 

 87 90 89 94 105 100 

Bitki boyu (cm) 55 79 67 32 59 46 

 26 48 37 14 27 21 

 9 21 15 4 16 10 

(adet) 13 26 20 4 20 12 

Baklada tane (adet) 1,1 1,6 1 1,2 2,1 2 

 31,2 45,7 38 32,7 47,7 40 

Tane nemi (%) 13 15 14 12 16 14 
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-2018 y l  için hakemli dergi düzeyinde 1 makale ve yeti tirici bilinci geli tirilmesi amac  ile de ayl k ç kan yurt içi 
dergilerde yay nlar yap lmas  dü ünülmektedir.  

 

 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
 
 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
45.350 TL Proje teklif Bütçesi 25.10.2016 tarih ve 19968081-020-7879- 5114 say l  ATK karar  ile; 
-2017 y l  için: 15.000TL 
-2018 y l  için ise 12.000 TL olarak kararla t r lm t r. Projenin yeni bütçesi ile proje i  takvimine devam edilmektedir.  
 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Çetin SAYIL AN 15.12.2017  
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PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/14/A12/P03/005 

 Mehmet PAMUKÇU 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 
01 Ocak 2017 – 31 Aral k-2017 

 

 

Ana ve 2. ürüne uygun daha verimli yeni çe itlerin geli tirilmesi, hibrit çe ide temel olacak kendilenmi  hatlar n 
geli tirilmesi, yüksek verimli, besin de erleri yüksek, taneleri derinlik bak m ndan uzun ve sömekten kolay ayr labilir, fakat 
dökülmeyen kendilenmi  m s r hatlar  ile hibritlerin geli tirilmesi. 

Daha önceden geli tirilen hibrit çe itlerin kalite aç s ndan (ya , protein oran  v.b) incelenmesi ve bu özelliklere 
sahip yeni hibrit çe itleri geli tirmek. Silajl k m s rda kalite de erleri yüksek hatlar n ve hibritlerin geli tirilmesi, cin m s rda 
patlama emsali yüksek, a zda kavuz b rakmayan, gevrek ve lezzetli yeni hibrit çe itlerin geli tirilmesi, mevcut hibritlerde 
hastal k ve zararl larla ilgili gözlemleri alarak, bu konuda ileride yap lacak çal malara veri toplamak, hibritlerin 
ebeveynlerini (elit) üretmek ve böylece elde edilen çe itlerin çiftçi kullan m na sunulmas  ile milli ekonomiye katk da 
bulunmak amaçlanm t r. 

Hayvanc l k sektöründe son y llarda kaba yem ihtiyac n n art  göstermesi do al olarak silajl k m s r çe itlerine 
olan ilginin artmas na neden olmu tur. M s r n silaj olarak üretimi ve bunun çiftçilerimize benimsetilmesi et ve süt 
hayvanc l m zda verimin art r lmas  yönüyle büyük önem ta maktad r. Bu ihtiyaca cevap vermek için silajl k m s r 
çe itlerinin geli tirilmesi ve çiftçi kullan m na sunulmas  yine bu projenin amaçlar ndand r. 

Çal mada materyal olarak 1982 y l ndan itibaren BATEM’de m s r ara t rmalar  projesi kapsam nda olu turulan 
kendilenmi  hatlar, saf hatlar ile yurt içinden, yurt d ndan ve koordinatör enstitü taraf ndan sa lanacak hatlar 
kullan lacakt r. 

Melez m s r çe it geli tirme slah prosedürü uygulanacakt r. 

 

 

1982 y l nda devaml  slah projesi olarak ba layan projede; tanelik m s r, eker m s r, cin m s r, silajl k m s r ve 
beyaz m s r slah çal malar  yap lm t r. 2014 y l nda ara sonucu verilerek devam eden slah projesinde tanelik, silajl k, cin 
ve beyaz m s r slah çal malar  yap lmaktad r.  

2014 y l ndan itibaren kendileme ve melezleme çal malar  metedolojiye ve i  program na göre yap lmaktad r.  

Bu kapsamda Enstitümüze ait melezlerin de erlendirildi i 2 adet tanelik verim denemesi, 2 adet silajl k yoklama 
melezi verim denemeleri kuruldu. Koordinatör enstitü taraf ndan gönderilen 2 adet tanelik, 2 adet silajl k verim denemeleri 
kurularak de erlendirildi. Cin m s r slah çal malar  kapsam nda, 2015 y l nda, Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsünün 
ve Enstitümüzün cin m s r hatlar  ile melez çal mas  yap lm t r.  Elde edilen 44 adet melez ve 5 standart çe idi içeren Cin 
M s r Verim Denemesi Antalya ve Samsun lokasyonlar nda kurulmu tur.  

2016 y l nda Ülkesel M s r Entegre Ürün Yönetimi Ara t rmalar  Projesi kapsam nda yap lan çal malar sonucu 
M s r Ara t rma Enstitüsü ve Enstitümüze ait hatlar n ortak melezi olan SASA-5 çe it aday  OL MPOS ad  ile silajl k m s r 
olarak tescile sunulmu tur.  
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2017 y l  sar  atdi i kendileme çal malar  ana ürün artlar nda gerçekle tirilmi . 
Atdi i m s r varyete grubunda S2 kademesinde 56, S3 kademesinde 134, S4 kademesinde 17, S5 - S7 kademelerinde 9, 
durulmu luk seviyesinde 139, toplamda 355 adet hatta kendilemeler yap lm  ve hatlar bir üst kademeye aktar lm t r. 
Kendileme ve melezleme çal malar  tarla ve sera ko ullar nda yap lm t r.  

 Ülkesel m s r çal malar  kapsam nda koordinatör enstitünün göndermi  oldu u 3 adet ve 2016 y l nda elde edilen 
Enstitümüze ait melezler ile 1 adet Tanelik M s r Verim Deneme ana ürün ko ullar nda kurulmu tur.  

4 standart ve 16 melezin yer ald  Ülkesel M s r Tanelik Verim Denemesinde tane verimleri 835 – 1381 kg/da 
aras nda de i mi  olup, deneme ortalamas  1099 kg/dad r. S ras yla SASA-137 ile ADA 12.44 melezleri standartlar n 
üzerinde performans göstermi  ve denemede en yüksek verim vermi tir. (Çizelge 1.) 
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Yer : Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü   Ekim Tarihi :04.04.2017 

Y l: 2017 Alan; Ekimde 7 m , Hasatta 7 m    HasatTarihi: 01.09.2017 

S ra 
No   

Çe it Ad  Çiçeklenme 
Gün Say. 

Bitki 
Boyu 

Koçan 
Yük. 

Bitki 
Say s  

Koçan 
Say s  

Bitki 
Puan  
(1-5) 

Koçan 
Puan  
(1-5) 

Daneleme 
(%) 

Hasat 
Nemi 
(%) 

Dane verimi (kg/da) 

1 SASA-137 80 293 127 55 55 2 1 84 13.7 1381 a 

2 ADA 12.44 80 283 120 51 53 1 2 87 14.8 1360 a 

3 P 31G98 77 277 118 53 59 2 2 89 14.9 1312 ab 

4 ADA 13.4 79 280 130 52 57 2 2 86 15.1 1288 ac 

5 P 31A34 76 277 107 53 57 2 2 87 14.3 1219 ad 

6 KALUMET 75 270 101 51 49 2 2 85 15.3 1166 be 

7 ADA 14.36 78 277 116 53 51 2 2 86 15.0 1130 be 

8 SASA-139 80 274 106 55 48 2 2 82 14.8 1123 be 

9 SASA-133 80 280 130 53 49 3 3 84 15.2 1109 cf 

10 SASA-136 81 283 130 53 51 3 3 84 15.3 1089 eg 

11 ADA 14.14 77 243 103 51 49 2 2 86 15.5 1089 eg 

12 ADA 14.27 80 272 114 53 52 2 2 86 16.7 1083 eg 

13 DKC 6589 75 259 120 54 51 2 2 88 14.7 1078 eg 

14 ADA 13.7 79 274 122 53 50 2 2 86 15.2 1070 eh 

15 ADA 12.20 81 283 122 52 53 2 2 84 16.6 989 e  
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16 ADA 14.6 76 267 124 52 49 3 3 83 14.9 976 e  

17 ADA 14.25 73 241 101 53 53 2 2 85 15.5 923 f  

18 SASA-132 71 247 93 51 51 2 3 85 14.3 901 g  

19 SASA-143 79 283 127 52 46 2 3 85 15.9 881 h  

20 ADA 351 73 254 119 51 47 3 3 88 14.7 835  

 

Çe it (Tane Verimi) :**  X= 1099.90  C.V.(%)= 10.50  LSD(0.05)= 190.99  
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Ülkesel Tanelik M s r (Yeni Melez) Verim Denemesi 3 standart 41 melez ile ana ürün ko ullar nda kurulmu tur. 
Deneme iki tekerrürlü kurulmu  olup, verimler 534 - 1273 kg/da, aras ndad r. ADA 16.1 melezi 1070 kg/da verim ile 2 
standart çe idin üzerinde denemede yer alm t r. Denemede verim ortalamas  839.11 kg/da’d r. (Çizelge 2.) 

 

Yer : Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü   Ekim Tarihi :04.04.2017 

Y l: 2017 Alan; Ekimde 7 m , Hasatta 7 m    HasatTarihi: 01.09.2017 

S ra 
No   

Çe it Ad  
Çiçeklenme 

Gün Say. 
Bitki 
Boyu 

Koçan 
Yük. 

Bitki 
Say s  

Koçan 
Say s  

Bitki 
Puan  
(1-5) 

Koçan 
Puan  
(1-5) 

Dane-
leme 
(%) 

Hasat 
Nemi 
(%) 

Dane verimi 
(kg/da) 

1 P31G98 78 273 115 56 61 2 3 84 15.7 1273 a 

2 ADA16.1 81 265 113 50 52 2 2 83 16.3 1170 ab 

3 DKC-6589 76 253 100 54 56 2 2 84 15.6 1141 ac 

4 KALUMET 76 250 93 54 56 2 3 86 15.6 1119 ad 

5 ADA16.36 81 275 108 53 55 2 2 81 15.6 1112 ad 

6 ADA16.23 77 285 123 53 55 2 3 82 16.3 1045 ae 

7 ADA16.13 76 250 110 53 55 3 3 82 15.7 1023 af 

8 ADA16.41 76 268 113 50 52 2 2 81 15.9 1021 ag 

9 ADA16.42 73 243 105 52 54 3 3 84 15.2 991 ah 

10 ADA16.22 75 250 108 51 55 3 2 81 15.6 949 b  

11 ADA16.44 76 253 108 49 51 3 3 79 15.8 946 b  

12 ADA16.29 75 265 103 51 53 2 4 82 15.7 915 bj 

13 ADA16.18 79 268 128 51 53 3 2 81 16.4 914 bj 

14 ADA16.50 76 258 105 45 47 3 3 79 15.9 913 bk 

15 ADA16.38 75 243 93 52 54 2 4 82 15.8 910 bk 

16 ADA16.33 77 250 103 46 48 2 3 80 15.5 906 bk 

17 ADA16.11 75 260 118 48 50 2 3 84 16.1 900 bk 

18 ADA16.5 76 238 90 52 54 3 3 81 16.0 897 bl 

19 ADA16.40 76 263 108 48 50 3 3 83 15.8 885 bl 

20 ADA16.7 77 270 98 47 49 3 3 79 15.4 880 bl 
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21 ADA16.34 73 240 93 50 52 2 3 80 16.8 870 bl 

22 ADA16.35 75 220 85 47 42 3 3 81 15.4 864 cl 

23 ADA16.10 73 240 98 49 51 3 3 80 15.4 862 cl 

24 ADA16.21 75 258 115 47 49 3 4 80 16.3 819 dm 

25 ADA16.8 76 255 95 47 49 3 3 79 15.7 806 em 

26 ADA16.17 77 250 103 47 49 3 3 82 15.8 803 em 

27 ADA16.16 78 275 113 50 49 2 3 79 15.7 791 em 

28 ADA16.26 72 238 85 51 53 3 3 80 15.9 782 em 

29 ADA16.4 77 225 70 51 53 3 4 78 15.9 763 em 

30 ADA16.6 75 243 83 49 38 4 4 82 15.4 732 fm 

31 ADA16.31 70 200 63 51 53 3 4 82 15.4 726 fm 

32 ADA16.27 72 235 85 48 50 3 4 84 15.7 724 fm 

33 ADA16.48 75 250 98 46 48 3 3 83 16.1 718 gm 

34 ADA16.19 72 240 98 49 43 3 3 80 15.7 714 hm 

35 ADA16.12 72 240 78 52 44 3 4 81 15.7 704 hm 

36 ADA16.20 76 263 100 48 40 3 4 82 16.0 659 m 

37 ADA16.24 72 225 70 47 45 3 4 84 15.5 649 m 

38 ADA16.2 78 238 93 48 43 3 4 84 15.8 626 jm 

39 ADA16.15 76 250 108 50 47 3 4 81 15.5 610 km 

40 ADA16.32 72 233 85 48 42 3 4 83 15.6 593 lm 

41 ADA16.30 69 198 65 48 42 3 4 83 16.0 557 m 

42 ADA16.28 72 208 70 46 42 3 4 84 15.5 555 m 

43 ADA16.25 70 235 85 45 47 3 4 79 15.3 552 m 

44 ADA16.14 72 205 80 50 38 4 4 83 16.2 534 m 

 

Çe it (Tane Verimi) :   X= 839.11 C.V.(%)= 17.9  LSD(0.05)=303.52 

 

Ülkesel m s r çal malar  kapsam nda Koordinatör Enstitü taraf ndan gönderilen SASA kodlu 46 melez ve 3 adet 
standart ile tanelik verim denemesi kuruldu. Denemede ortalama verim 839.11  kg/da’d r. Tanelik verim denemelerinde  
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hasat nemleri % 15-16 aras nda de i mi tir. (Çizelge 2.) SASA-166, SASA-165 ve SASA-197 melezleri yüksek performans 
göstermi tir.  

 
 

Yer : Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü   Ekim Tarihi :04.04.2017 

Y l: 2017 Alan; Ekimde 7 m , Hasatta 7 m    HasatTarihi: 01.09.2017 

 

S ra 
No   

Çe it Ad  
Çiçeklen
me Gün 

Say. 

Bitki 
Boyu 

Koçan 
Yük. 

Bitki 
Say s  

Koçan 
Say s  

Bitki 
Puan  
(1-5) 

Koçan 
Puan  
(1-5) 

Dane-
leme 
(%) 

Hasat 
Nemi 
(%) 

Dane verimi 
(kg/da) 

1 P31G98 77 270 80 54 56 3 2 83 15.8 1353 a 

2 KALUMET 76 248 75 52 54 2 2 84 15.3 1317 ab 

3 SASA-166 78 270 88 49 51 3 2 82 15.0 1270 ac 

4 SASA-165 79 258 75 52 52 2 1 81 14.2 1267 ac 

5 SASA-197 79 243 105 47 49 2 2 85 15.6 1262 ac 

6 DKC-6589 73 265 90 55 57 2 3 84 14.9 1205 ad 

7 SASA-211 75 280 95 45 47 2 1 82 16.0 1153 ae 

8 SASA-206 77 278 88 45 47 2 2 83 14.7 1145 ae 

9 SASA-154 77 235 68 55 52 2 3 87 15.5 1112 af 

10 SASA-210 73 273 95 48 50 3 2 87 15.7 1097 ag 

11 SASA-196 78 265 90 47 49 2 3 86 15.9 1094 ag 

12 SASA-155 77 253 80 45 47 2 2 79 16.0 1092 ag 

13 SASA-157 76 245 93 53 53 2 3 82 14.5 1072 ah 

14 SASA-156 75 270 85 48 50 3 3 87 15.3 1044 b  

15 SASA-150 77 248 93 53 50 2 2 84 14.7 1036 bj 

16 SASA-185 73 250 78 53 55 2 3 84 14.6 1030 bk 

17 SASA-176 80 258 90 47 49 3 2 83 16.5 1023 bk 

18 SASA-171 80 265 88 50 46 2 2 83 15.9 998 cl 

19 SASA-158 72 228 75 53 50 2 3 86 15.6 990 cm 

20 SASA-184 72 235 60 50 42 3 2 83 14.7 988 cm 
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21 SASA-149 76 240 70 49 50 3 3 83 14.1 977 cn 

22 SASA-181 78 248 83 48 48 2 2 84 14.9 949 do 

23 SASA-190 78 264 83 46 43 3 2 87 14.7 948 do 

24 SASA-174 80 250 88 55 52 3 2 80 15.2 946 do 

25 SASA-144 78 250 88 51 53 3 3 82 15.0 937 do 

26 SASA-159 77 245 80 51 53 2 3 82 15.7 933 do 

27 SASA-148 77 255 88 49 38 3 3 87 15.4 908 do 

28 SASA-208 73 263 93 47 49 2 3 84 14.9 896 eo 

29 SASA-183 76 253 73 47 45 2 2 80 15.6 887 eo 

30 SASA-146 78 235 85 46 47 3 3 83 15.2 881 eo 

31 SASA-177 78 268 85 46 43 3 3 80 15.1 866 ep 

32 SASA-152 78 253 90 48 50 3 3 81 15.6 858 ep 

33 SASA-170 76 238 75 49 51 2 2 82 15.4 824 fp 

34 SASA-147 75 243 71 48 50 3 3 84 15.2 815 fp 

35 SASA-195 79 255 93 49 43 3 3 84 15.6 808 gp 

36 SASA-200 72 253 90 47 49 3 3 84 15.7 781 hp 

37 SASA-179 77 243 83 44 46 3 3 80 16.5 780 hp 

38 SASA-188 76 260 80 46 45 3 3 82 15.5 769 p 

39 SASA-187 72 245 78 42 44 3 3 83 14.9 746 p 

40 SASA-168 75 245 93 46 48 3 3 83 14.9 740 jp 

41 SASA-173 76 235 73 48 49 2 3 82 16.0 729 kp 

42 SASA-207 75 243 95 44 46 3 3 84 14.4 711 lp 

43 SASA-182 77 243 83 47 43 2 4 82 15.6 695 mp 

44 SASA-201 76 265 95 47 44 3 3 85 16.2 693 mp 

45 SASA-180 79 253 85 49 51 3 3 83 15.7 683 np 

46 SASA-172 73 233 73 45 47 3 4 82 15.4 675 np 

47 SASA-205 71 258 73 42 44 3 3 82 15.3 667 op 

48 SASA-186 76 235 73 47 44 3 3 85 15.2 666 op 
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49 SASA-204 72 233 78 47 49 3 4 79 15.7 571 p 

  
Çe it (Tane Verimi) :   X= 936.46 C.V.(%)= 16.02  LS D(0.05)=301.75 

 
2016 y l nda BATEM’de elde edilen Tanelik M s r Melez yap m  çal mas nda elde edilen 14 melezle … 

lokasyonda denemeler kuruldu. Antalya lokasyonunda kurulan denemede Ant-KTH-1 melezi 1279 kg/da verim ile iki 
standart çe idin üzerinde yer alm t r. Denemede ortalama verim 1058.45 kg/da’d r. (Çizelge 4.)  
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Yer : Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü   Ekim Tarihi :04.04.2017 

Y l: 2017 Alan; Ekimde 7 m , Hasatta 7 m    HasatTarihi: 01.09.2017 

ra 
No   Çe it Ad  

Bitki 
Boyu 

Koçan 
Yük. 

Bitki 
Say s  

Koçan 
Say s  

Bitki 
Puan  
(1-5) 

Koçan 
Puan  
(1-5) 

Daneleme 
(%) 

Hasat 
Nemi 
(%) 

Dane verimi (kg/da) 

1 P 31 A34 260 82 56 62 2 2 85 13.3 1495 a 

2 Ant-KTH-1 263 117 55 60 2 2 81 14.4 1279 b 

3 P 31 G98 263 88 55 59 2 1 83 14.2 1279 b 

4 DKC 6589 257 90 51 53 2 2 86 14.4 1215 bc 

5 Antada-44 X ADP.KAY.252 # 2-4 255 90 48 52 2 2 78 13.9 1173 bd 

6 Ant-24702 X Ant-22030-4 243 85 52 60 3 2 86 14.4 1120 cd 

7 Ant-KTH-2 265 117 54 55 3 2 84 14.3 1104 cd 

8 ADP.KAY.256#6XADP.KAY.258#6 242 87 51 52 2 2 80 13.4 1078 ce 

9 Ant-  42 X Ant 910252 268 112 47 48 2 2 84 13.7 1070 cf 

10 Ant-  63 X Ant-Silaj-16 255 93 51 53 2 3 85 14.1 1053 dg 

11 Ant-  63 X ADP.KAY.258 # 5 263 97 47 48 2 2 84 14.3 940 eh 

12 Antada-44 X ADP.KAY.258 # 6 240 85 48 35 3 3 80 14.3 932 eh 

13 Ant-  63 X Ant- 21-623  243 88 52 53 3 3 86 13.6 919 fh 

14 ADP.KAY.256 # 6 X Antada-44 243 83 49 48 3 3 78 14.6 905 gh 
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15 Ant-  05 x TK 72 230 88 51 55 3 3 84 14.0 902 gh 

16 Ant-22030-4 X Ant-  84 228 82 47 49 3 3 86 14.4 813 h  

17 ADP.KAY.258 #7XADP.KAY.254#4 257 93 48 46 3 3 80 14.0 715  

 
Çe it (Tane Verimi) :   X= 1058.45 C.V.(%)= 8.96  LS D(0.05)=157.73 
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Koordinatör Enstitü taraf ndan gönderilen, Ülkesel Silajl k Verim Denemesi 
Antalya lokasyonu olarak kurulmu tur.  Deneme gözlemleri TTSM Silajl k M s r Tar msal De erleri Ölçme Denemeleri 
Tarla Gözlemleri Formuna uygun olarak al nm t r. Ülkesel Silajl k M s r Verim Denemesi’nde 4 standart çe it ve 13 çe it 
aday  melez de erlendirilmi tir. Hamur olum dönemine gelen çe itler s ras yla hasat edilmi tir. Denemenin ye il ot verim 
ortalamas  7216 kg/da’d r. AGA ve BURAK standart çe itler ilk iki s ray  al rken ADA 16.34, ADA 16.49, ADA 16.43, 
ADA 16.1 ve SASA-99 melezleri standart ortalamas n n üzerinde yer alm t r. (Çizelge 5.)   

  

 

Yer : Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü  Ekim Tarihi :05.04.2017 

Y l: 2017  Alan; Ekimde 7 m , Hasatta 7 m  

 

S ra 
No   

Çe it Ad  
Çiçeklenme 

Gün Say. 
Bitki 
Boyu 

Koçan 
Yük. 

Koçan/ 
bitki 

oran ( ) 

Yaprak 
/sap oran  

(%) 

Bitki 
Puan  
(1-5) 

Ye il ot verimi 
(kg/da) 

1 AGA 81 305 130 35 43 1 9285 a 

2 BURAK 84 272 118 29 41 1 8768 ab 

3 ADA 16.34 79 268 107 41 66 1 7701 ac 

4 ADA 16.49 75 263 93 40 43 1 7664 ac 

5 ADA 16.43 82 275 118 31 47 1 7499 bc 

6 ADA 16.1 79 268 108 45 51 1 7488 bc 

7 SASA-99 78 268 110 38 55 1 7408 bc 

8 P31Y43 77 275 112 41 49 1 7387 bc 

9 SASA-145 77 268 122 39 48 1 7296 bc 

10 ADA 16.2 82 255 102 34 42 2 6891 c 

11 KILOWATT 74 268 105 39 42 1 6683 c 

12 ADA 16.13 74 248 112 36 43 2 6635 c 

13 SASA-151 74 255 90 40 54 2 6535 c 

14 SASA-153 72 227 80 43 50 1 6448 c 

15 SASA-105 80 252 95 37 55 2 6443 c 

16 ADA 16.48 76 267 93 39 43 1 6427 c 

17 SASA-189 75 282 117 44 57 2 6117 c 

 

 
Çe it (Ye il ot Verimi) :   X= 7216.07 C.V.(%)= 13.54 LS D(0.05)=1625 
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2017 y l  cin m s r slah çal malar  birimimizce yürütülen TÜB TAK 1003 projesi kapsam nda devam etmi tir. 
Kendileme çal malar  sera ve ikinci ürün tarla ko ullar nda yap lm t r. Bu çal malarda 314 adet ileri kademede (S4 – S5) 
cin m s r hatt  elde edilmi tir. Yine bu çal mada 2016 y l nda 2 tester ile elde edilen 200 yoklama melezi 2 deneme seti, 4 
lokasyonda de erlendirilmi tir. Bu projenin di er bir çal mas n  yürüten Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsüyle ortak 
çal ma ile elde edilen çe it aday  melezlerle cin m s r verim denemesi kuruldu. Bu deneme ve 2016 y l nda yürütülen 
denemeler sonucu Enstitümüzün ve iki enstitünün ortak melezlerinden tescile sunulacak 15 cin m s r çe it aday n n tescil 
(UPOV) gözlemleri al nd . Bu aday çe itlere ait ebeveynlerin tohum ço altmalar  yap ld .  

 

 

-  

 

 
Yok 

 

Yok 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 

4.3. Personel: Yok 

Yok 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Toplam 
 30.000 25.000 26.000 27.000 28.000 136.000 

Harcama       
 

 

 

 

 

 

 

 

  Tarih  

Kurulu  Amiri  …./…./2017  

Proje Lideri   …./.…/2017  

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü  …./.…/2017  
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PROJE NUMARASI TAGEM/17/A07/P02/002 

 Ahmet ÖZTÜRK 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Ensstitüsü Müdürlü ü (BATEM) 

 2017 

 01/01/2017  ile 31/12/2017 aras  

 
  
  

Projenin Ama  ve Gerekçesi, Metodolijisi 
Türkiye küresel s nmaya ba l  olarak, görülebilecek bir iklim de i ikli inden en fazla etkilenecek ülkelerden 

birisidir. Türkiye’nin farkl  bölgeleri iklim de i ikli inden farkl  biçimde ve de i ik boyutlarda etkilenecektir. S cakl k 
art ndan daha çok çölle me tehdidi alt nda bulunan Güney Do u ve ç Anadolu gibi, kurak ve yar  kurak bölgelerle, 
yeterli suya sahip olmayan yar  nemli Ege ve Akdeniz Bölgeleri daha fazla etkilenmi  olacakt r (Türke  1998). klim 
de i ikliklerinden tar m ve hayvanc l k önemli düzeyde etkilenecek, özellikle söz konusu bölgelerde su problemlerinin 
ya anaca  belirtilmektedir (Öztürk 2002).  

Yap lan ara t rmalarla iklim de i ikli i ve son dönemdeki ya  rejimlerinin de i mesi nedeniyle su 
kaynaklar n n azalmas  kurakl k ve çölle me ülkemizi olumsuz bir ekilde etkilemekte ve etkilemeye devam edecektir. Bir 
ülkenin su zengini say labilmesi için y lda ortalama ki i ba na 10.000 m3 su potansiyeline sahip olmas  gerekir. Su 
potansiyeli 1.000 m3’ten az olan ülkeler “Su Fakiri” kabul edilmektedir. Ki i ba na dü en kullan labilir su potansiyeli 
3.690 m3 olan ülkemiz, dünya ortalamas  olan 7.600 m3’ün oldukça alt nda olmas ndan dolay  su fakiri olmamakla birlikte 
su k s t  bulunan ülkeler aras ndad r (Atal k 2009). 

Kurakl k stresi tüm dünyada m s r verimi ve kalitesini olumsuz ekilde etkileyen en önemli abiyotik streslerin 
ba nda gelmektedir. Su kaynaklar n n azalmas  ve yüksek s cakl kla kombine halinde kurakl k ülkemiz m s r üretimini ve 
kalitesini olumsuz bir ekilde etkilemektedir.  

 M s rda kurakl kla mücadelede en etkili yöntemlerden bir tanesi de kurakl  ya da su stresini tolere edebilecek 
çe itlerin slah edilmesidir. Kurakl ktan kaçma ya da di er tar msal yakla mlar yararl  olabilirken üretici aç s ndan 
tohumdan (genetik materyal) gelebilecek herhangi bir tolerans daha cezbedicidir.  

Ülkemizde önceki y llarda yap lan çal malarda kurakl a toleransl  baz  hatlar belirlenmi  (Erdal, 2014; Özcan 
vd., 2014) tropikal ve l man iklim materyalinin kurakl k ko ullar nda kombinasyon yetenekleri test edilmi tir (Erdal vd., 
2014). Ancak söz konusu çal malarda do rudan çe it slah  hedeflenmemi tir. Bu çal mada ise sözü geçen çal malardan 
elde edilen bilgi ve genetik materyalin yan  s ra gen havuzu geni  tutularak çe it slah  amaçlanm t r.  

Yürütülecek olan bu ara t rmada; kurakl a toleransl l k slah  için olu turulan popülasyonlardan ileri kademede 
nitelikli hatlar ve in-vivo maternal haploid tekni i ile katlanm  m s r hatlar  elde edilecek ve önceki dönemlerde ba ar l  
olan saf hatlar birbirleri ile melezlenerek aday çe itler geli tirilecektir. Proje hedefleri a a da s ralanm t r. 

 Kurakl a toleransl  ümitvar ileri ve saf kademede m s r hatlar  elde etmek 
 Hem normal ko ullarda ve hem de kurakl k ko ullar nda ülkemiz artlar na uygun aday çe itler 

geli tirmek 
 Proje sonunda elde edilecek aday hatlar ile mevcut slah materyalini zenginle tirmek 
 Daha sonraki kurakl k çal malar nda kullan labilecek hassas ve tolerant çe it ve/veya hatlar  slah 

çal malar na kazand rmak.  
Bu proje sayesinde elde edilecek olan kurakl a tolerant hat ve/veya çe itler özel sektör ile payla larak ülke tar m na 

kazand r lmaya çal lacakt r.  

Ayr ca; 
 Proje ile geli tirilecek double haploid çal malar  ilgili özel sektör ve di er kamu ara t rmac lar  ile 

payla larak kamu-özel sektör bilgi al veri ine, 
 Elde edilebilecek çe itler ile m s r n kurak alanlarda alternatif bir bitki olabilmesine, 
 Kurak alanlarda da birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün al nabilmesine, 
 Elde edilecek olan hatlar n özel sektör ile payla m  sayesinde kurakl a tolerant yeni ve üstün nitelikli 

çe itlerin ç kmas na ve ülke tar m na kazand r lmas na katk  sa lanacakt r. 
 
1.  

1.1. Yok (Projenin ilk y l :2017) 
1.2. Projenin ilk y l  olan 2017 y l  içinde proje metninde belirtilen i  2.2.1.1., 2.2.1.2 ve 2.2.2.1 i  

paketleri kapsam nda proje çal malar  devam ettirilmi tir. 2017 y l  içinde  paketlerin yap lan çal malar n 
detaylar  a a da sunulmu tur. 
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2.2.1.1 Genotiplerden kurakl a toleransl  kendilenmi  m s r hatlar n n geli tirilmesi i  paketi kapsam nda;  
Kendileme çal malar  Russel ve Eberhart (1975)' n uygulad  teknik kullan larak gerçekle tirilmi tir. Kendileme 

i leminde, önce seçilen hatt n koçan sürgünleri pelur k t torbalarla kapat larak toz almalar  engellenmi tir. Ayn  bitkilerin 
tepe püskülleri, koçan sürgünlerindeki ipekler f rça görünümünü ald klar nda kraft k t torba ile kapat larak izole edilmi tir. 
zole edilen tepe püskülünün çiçek tozlar , ayn  bitkinin önceden izole edilen koçan sürgünlerine verilerek tozlama i lemi 

gerçekle tirilmi tir. Kendilenmi  koçanlar kraft k t torba ile hasada kadar izole durumda tutulmu tur. Kendileme 
esnas nda; kendileme i leminin yap laca  her bitki de i ti inde, eller alkol ile y kanarak, bir önceki bitkiden kalan 
polenlerin bir sonraki bitkiye geçi i önlenmi tir. Kendileme bloklar  5 metre uzunlu unda, s ra üzeri mesafe 20 cm ve s ra 
aras  70 cm olacak ekilde iki s ral  ekilmi tir. Uygulanacak kendileme i lemi her genotip için mümkün olan tüm bitkilerde 
yap lm t r. Koçanlar n hasat edilmesinden sonra koçan seleksiyonu yöntemi ile seçilen koçanlar bir sonraki döneme 
aktar lm t r. Bir sonraki döneme aktar m  gerçekle tirilen 139 adet hat tablo 1 de sunulmu tur.  

Tablo-1: 2017 y l nda S2:3 kademesine getirilen hatlar 

 

15 KT-1-1 14459-1-1  Aday hat S2:3 kademe 

16 KT-1-2 14459-1-2 Aday hat S2:3 kademe 

17 KT-2-1 14459-2-1 Aday hat S2:3 kademe 

18 KT-2-2 14459-2-2 Aday hat S2:3 kademe 

19 KT-3-1 14459-2-2 Aday hat S2:3 kademe 

20 KT-3-1 14459-3-1 Aday hat S2:3 kademe 

 21 KT-3-2 14459-3-2 Aday hat S2:3 kademe 

22 KT-4-1 14459-4-1 Aday hat S2:3 kademe 

23 KT-4-2 14459-4-2 Aday hat S2:3 kademe 

24 KT-5-1 14459-5-1 Aday hat S2:3 kademe 

25 KT-5-2 14459-5-2 Aday hat S2:3 kademe 

26 KT-6-1 14459-6-1 Aday hat S2:3 kademe 

27 KT-6-2 14459-6-2 Aday hat S2:3 kademe 

28 KT-7-1 14459-7-1 Aday hat S2:3 kademe 

29 KT-7-2 14459-7-2 Aday hat S2:3 kademe 

30 KT-8-1 14459-8-1 Aday hat S2:3 kademe 

31 KT-9-1 14459-9-1 Aday hat S2:3 kademe 

32 KT-9-2 14459-9-2 Aday hat S2:3 kademe 

33 KT-9-3 14459-9-3 Aday hat S2:3 kademe 

34 KT-9-4 14459-9-4 Aday hat S2:3 kademe 

35 KT-9-5 14459-9-5 Aday hat S2:3 kademe 

36 KT-9-6 14459-9-6 Aday hat S2:3 kademe 

37 KT-10-1 14457-1-1 Aday hat S2:3 kademe 

38 KT-10-2 14457-1-2 Aday hat S2:3 kademe 

39 KT-11 14457-2 Aday hat S2:3 kademe 

40 KT-12-1 14457-3-1 Aday hat S2:3 kademe 

41 KT-12-2 14457-3-2 Aday hat S2:3 kademe 

42 KT-13 14457-4 Aday hat S2:3 kademe 

43 KT-14 14457-5 Aday hat S2:3 kademe 

44 KT-15-1 14457-6-1 Aday hat S2:3 kademe 

45 KT-15-2 14457-6-2 Aday hat S2:3 kademe 

46 KT-16 14457-7 Aday hat S2:3 kademe 

47 KT-17 14457-8 Aday hat S2:3 kademe 
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48 KT-18 14457-9 Aday hat S2:3 kademe 

49 KT-19 14457-10 Aday hat S2:3 kademe 

50 KT-20-1 14457-11-1 Aday hat S2:3 kademe 

51 KT-20-2 14457-11-2 Aday hat S2:3 kademe 

52 KT-20-3 14457-11-3 Aday hat S2:3 kademe 

53 KT-20-4 14457-11-4 Aday hat S2:3 kademe 

54 KT-20-5 14457-11-5 Aday hat S2:3 kademe 

55 KT-20-6 14457-11-6 Aday hat S2:3 kademe 

56 KT-21-1 14455-1-1 Aday hat S2:3 kademe 

57 KT-21-2 14455-1-2 Aday hat S2:3 kademe 

58 KT-22 14455-2 Aday hat S2:3 kademe 

59 KT-23-1 14455-3-1 Aday hat S2:3 kademe 

60 KT-23-2 14455-3-2 Aday hat S2:3 kademe 

61 KT-24 14455-4 Aday hat S2:3 kademe 

62 KT-25-1 14455-5-1 Aday hat S2:3 kademe 

63 KT-25-2 14455-5-2 Aday hat S2:3 kademe 

64 KT-26-1 14455-6-1 Aday hat S2:3 kademe 

65 KT-26-2 14455-6-2 Aday hat S2:3 kademe 

66 KT-27 14455-7 Aday hat S2:3 kademe 

67 KT-28 14455-8 Aday hat S2:3 kademe 

68 KT-29 14455-9 Aday hat S2:3 kademe 

69 KT-30-1 14455-10-1 Aday hat S2:3 kademe 

70 KT-30-2 14455-10-2 Aday hat S2:3 kademe 

71 KT-31 14455-11 Aday hat S2:3 kademe 

72 KT-32 14455-12 Aday hat S2:3 kademe 

73 KT-33-1 14455-13-1 Aday hat S2:3 kademe 

74 KT-33-2 14455-13-2 Aday hat S2:3 kademe 

75 KT-34-1 14455-14-1 Aday hat S2:3 kademe 

76 KT-34-2 14455-14-2 Aday hat S2:3 kademe 

77 KT-34-3 14455-14-3 Aday hat S2:3 kademe 

78 KT-34-4 14455-14-4 Aday hat S2:3 kademe 

79 KT-34-5 14455-14-5 Aday hat S2:3 kademe 

80 KT-34-6 14455-14-6 Aday hat S2:3 kademe 

81 KT-34-7 14455-14-7 Aday hat S2:3 kademe 

82 KT-34-8 14455-14-8 Aday hat S2:3 kademe 

83 KT-34-9 14455-14-9 Aday hat S2:3 kademe 

84 KT-34-10 14455-14-10 Aday hat S2:3 kademe 

85 KT-34-11 14455-14-11 Aday hat S2:3 kademe 

86 KT-34-12 14455-14-12 Aday hat S2:3 kademe 

87 KT-34-13 14455-14-13 Aday hat S2:3 kademe 

88 KT-34-14 14455-14-14 Aday hat S2:3 kademe 

89 KT-34-15 14455-14-15 Aday hat S2:3 kademe 

90 KT-35-1 14415-1 Aday hat S2:3 kademe 
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91 KT-35-2 14415-2 Aday hat S2:3 kademe 

92 KT-35-3 14415-3 Aday hat S2:3 kademe 

93 KT-35-4 14415-4 Aday hat S2:3 kademe 

94 KT-36-1 14417-1 Aday hat S2:3 kademe 

95 KT-36-2 14417-2 Aday hat S2:3 kademe 

96 KT-36-3 14417-3 Aday hat S2:3 kademe 

97 KT-36-4 14417-4 Aday hat S2:3 kademe 

98 KT-36-5 14417-5 Aday hat S2:3 kademe 

99 KT-36-6 14417-6 Aday hat S2:3 kademe 

100 KT-37-1 14429-1 Aday hat S2:3 kademe 

101 KT-37-2 14429-2 Aday hat S2:3 kademe 

102 KT-37-3 14429-3 Aday hat S2:3 kademe 

103 KT-37-4 14429-4 Aday hat S2:3 kademe 

104 KT-37-5 14429-5 Aday hat S2:3 kademe 

105 KT-37-6 14429-6 Aday hat S2:3 kademe 

106 KT-37-7 14429-7 Aday hat S2:3 kademe 

107 KT-37-8 14429-8 Aday hat S2:3 kademe 

108 KT-37-9 14429-9 Aday hat S2:3 kademe 

109 KT-37-10 14429-10 Aday hat S2:3 kademe 

110 KT-37-11 14429-11 Aday hat S2:3 kademe 

111 KT-37-12 14429-12 Aday hat S2:3 kademe 

112 KT-37-13 14429-13 Aday hat S2:3 kademe 

113 KT-37-14 14429-14 Aday hat S2:3 kademe 

114 KT-37-15 14429-15 Aday hat S2:3 kademe 

115 KT-37-16 14429-16 Aday hat S2:3 kademe 

116 KT-37-17 14429-17 Aday hat S2:3 kademe 

117 KT-37-18 14429-18 Aday hat S2:3 kademe 

118 KT-37-19 14429-19 Aday hat S2:3 kademe 

119 KT-38-1 14443-1 Aday hat S2:3 kademe 

120 KT-38-2 14443-2 Aday hat S2:3 kademe 

121 KT-38-3 14443-3 Aday hat S2:3 kademe 

122 KT-38-4 14443-4 Aday hat S2:3 kademe 

123 KT-38-5 14443-5 
Aday hat 

S2:3 kademe 

124 KT-38-6 14443-6 Aday hat S2:3 kademe 

125 KT-38-7 14443-7 Aday hat S2:3 kademe 

126 KT-38-8 14443-8 Aday hat S2:3 kademe 

127 KT-38-9 14443-9 Aday hat S2:3 kademe 

128 KT-38-10 14443-10 Aday hat S2:3 kademe 
129 KT-38-11 14443-11 Aday hat S2:3 kademe 
130 KT-38-12 14443-12 Aday hat S2:3 kademe 
131 KT-39-1 14451-1 Aday hat S2:3 kademe 
132 KT-39-2 14451-2 Aday hat S2:3 kademe 
133 KT-39-3 14451-3 Aday hat S2:3 kademe 
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134 KT-39-4 14451-4 Aday hat S2:3 kademe 
135 KT-39-5 14451-5 Aday hat S2:3 kademe 
136 KT-39-6 14451-6 Aday hat S2:3 kademe 
137 KT-39-7 14451-7 Aday hat S2:3 kademe 
138 KT-39-8 14451-8 Aday hat S2:3 kademe 
139 KT-39-9 14451-9 Aday hat S2:3 kademe 

 
2.2.1.2: In-vivo maternal haploid tekni i ile saf m s r hatlar n n geli tirilmesi i  paketi kapsam nda; in vivo maternal 

double haploid yöntemi kullan lm t r. Double haploid yönteminde indirgeyici (inducer) RWS x RWK-76 melezi baba (toz 
verici) olarak kaynak popülasyonlar (KTP-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaral  populasyonlar) ana (toz al c ) olarak kullan lm t r. 
Çal mada kaynak popülasyonlar, baba tozlay c  olan indirgeyici RWS x RWK-76 melezi ile 2017 y l nda M s r Ara t rma 
Enstitüsü (MAEM), Sakarya arazilerinde melezlenmi tir. Melezleme için ana ve baba bloklar  5 metre uzunlu unda, s ra 
üzeri mesafe 25 cm ve s ra aras  70 cm olacak ekilde iki s ral  olacak ekilde ekilmi tir. Her iki s rada bir s ra bo  b rak larak 
melezleme yap l rken rahat hareket etme olana  sa lanm t r. Her kombinasyon için en az 5 koçanda melezleme yap lm t r. 
Melezleme i leminde, önce ana olarak seçilen hatlar n koçanlar , koçan püskülü ç kmadan önce pelur ka t torbalarla 
kapat larak toz almas  önlenmi tir. Baba olarak ekilen indirgeyici hatt n tepe püskülleri kraft ka t torba ile çiçek tozu 
dökmeye ba lamadan hemen önce kapat larak izole edilmi tir. zole edilen baba hatlar n çiçek tozlar , izole edilen ana hatlara 
koçan püskülü ç kmaya ba lay nca verilmi  ve tozlama i lemi gerçekle tirilmi tir. Melezlenmi  koçanlar kraft k t torba ile 
hasada kadar izole edilmi tir. Melezleme i leminde bir sorun ya anmamas  için ana (toz al c ) olarak kullan lacak materyaller 
ve baba (toz verici) olarak kullan lacak indirgeyici genotipin FAO olum gruplar na göre ekim zaman  ayarlanm t r.  

ndirgeyici genotip ile ba lang ç materyallerinin melezleme i leminden sonra, tanelerin hasat olgunlu una geldi i 
siyah nokta (blackpoint) döneminde koçanlar el ile hasat edilmi tir. Haploid tohumlar n seleksiyon yöntemi renk markörü 
yard m yla yap lmakta ve tohumlar üç kategoriye ayr lmaktad r. 

- Birinci kategoride renksiz embriyo ve renksiz endosperme sahip tohumlar, bunlar kontaminasyondan dolay  yabanc  
toz alm  ve/veya kendilenmi  olan haploid olmayan tohumlard r. Bu kategorideki tohumlar çok az bir orana sahiptir.  

- kinci kategoride mor renkli embriyo ve mor renkli endosperme sahip tohumlar, bunlar da mor renklili i tayin eden 
dominant genlerden dolay  mor renge sahip, ancak haploid olmayan tohumlard r. Bu kategorideki tohumlar toplamda en 
yüksek orana sahip tohumlard r.  

- Üçüncü kategoride ise renksiz embriyo ve mor renkli endosperme sahip tohumlar olup, bunlar haploid olarak kabul 
edilen tohumlard r.  

Üçüncü kategoride oldu u tespit edilen tohumlar 2018 m s r yeti tirme sezonunda Antalya BATEM’e getirilerek, 
çimlendirme ve katlama (colchicine) i lemlerine tabi tutulacakt r. Seçilmi  haploid tohumlar , karanl kta iklim odas nda 2-3 
gün süreyle 26 °C’de petrilerde çimlendirilme i lemine tabi tutulacakt r. Bu i lem için, haploid tohumlar petrilere 
yerle tirilecek, petrilerin üzeri alimunyum folyo ile kapat larak tohumlar n çimlenmesi için sürekli nemli tutulacakt r. 
Koleoptil uzunlu u 2 cm oluncaya kadar bekletilecektir. 

klim odas nda 2-3 gün süreyle 26 C’de çimlendirilme i lemine tabi tutulan haploid tohumlar n koleoptil uzunlu u 1-
2 cm e ula t nda  0,04 colchicine ve  0,5 DMSO(Dimethyl Sulfoxid) çözeltisinde 18 ºC’de, 12 saat süreyle 
bekletilecektir. Daha sonra 20 dakika su ile y kanarak viyollere dikilecek, iklim odas nda  80 nemde tutulacakt r. klim 
odas nda 2-3 yaprakl  duruma gelinceye kadar bekletilecek, daha sonra tarlaya a rt lacakt r. 

2017 y l nda Sakarya MAEM’de inducer hat ile melezlemesi yap lan 9 adet popülasyon listesi tablo 2’de 
sunulmu tur.  

Tablo 2: Inducer hatlar ile melezlenen popülasyon tohum listesi  

Populasyon Ad  Populasyon orjini Durumu 
KTP-1 Nebraska Drought Sythetic Kaynak populasyon 
KTP-2 TK 72 x (Ant -91xTK72) Kaynak Populasyon 
KTP-3 F2  Kaynak Populasyon 
KTP-4 F2  Kaynak Populasyon 
KTP-5 F2  Kaynak Populasyon 
KTP-6 F2  Kaynak Populasyon 
KTP-7 F2  Kaynak Populasyon 
KTP-8 F2  Kaynak Populasyon 
KTP-9 F2  Kaynak Populasyon 

 
2.2.2.1: Saf hatlar aras nda melezlemelerin yap lmas  i  paketi kapsam nda; 

Saf hatlardan melez yap m çal malar  2017 y l nda BATEM Aksu tarla bitkileri deneme arazisinde 
gerçekle tirilmi tir. Melezlemeler için 6 ana ve 3 baba ebeveyn s ralar  ekilmi tir. Melezleme i leminde, önce seçilen ana 
hatt n koçan püskülleri pelur k t torbalarla kapat larak toz almalar  engellenmi tir. Di er taraftan baba ebeveyn hatt n tepe 
püskülleri ana olarak seçilen bitkilerin koçan sürgünündeki ipekler f rça görünümü ald klar nda kraft k t torba ile 
kapat larak izole edilmi tir. zole edilen tepe püskülünün çiçek tozlar , ana bitkinin önceden izole edilen koçan püsküllerine 
verilerek tozlama i lemi gerçekle tirilmi tir. Melezlenmi  koçanlar kraft k t torba ile hasada kadar izole durumda 
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tutulmu tur. Melezleme esnas nda; melezleme i leminin yap laca  her bitki de i ti inde, eller alkol ile y kanarak, bir önceki 
bitkiden kalan polenlerin bir sonraki bitkiye geçi i önlenmi tir. Hasat esnas nda ana ebeveyn s ralar nda melezlenen bitkilerin 
koçanlar  al narak tohumlar her melez için bulk edilerek saklanm  ve her lokasyon için gereken tohum miktar  ilaçlanarak 
muhafaza edilmi tir. 2017 y l nda yeteri tohum al namama ihtimali de erlendirilerek, 2016-2017 sera yeti tirme sezonunda 
da melez bahçesi olu turulmu tur. 2016-17 sera sezonunda ve 2017 tarla sezonunda olmak üzere 40 adet melez 
kombinasyonu olu turulmu tur. Projenin 2.2.2.2. i  paketi kapsam nda 2018 y l nda iki lokasyonda (Antalya, Konya) melez 
verim denemesinde de erlendirilmek üzere yeteri kadar tohum elde edilen 21 adet melez tohum listesi tablo 3’de 
sunulmu tur.  

Tablo 3: 2017 y l nda elde edilen ve 2018 y l nda verim denemesinde de erlendirilecek olan melez tohum listesi 

S ra No 2017 parsel Ana Baba Gram 

1 17501 Ant -91 TK56 426 

2 17507 Ant -96 Chat-4 Adana 392 

3 17511 Ant-24702 ÜM AP-1 728 

4 17512 ÜM AP-1 Ant-24702 692 

5 17513 Ant-24702 KT-43 Oh 605 639111 809 

6 17515 Ant-  82 Ant- 08 923 

7 17516 Ant- 08 Ant-  82 800 

8 17520 Ant-24702 Ant-  69 402 

9 17523 Ant-  82 ÜMIAP-3 1181 

10 17524 ÜMIAP-3 Ant-  82 1801 

11 17525 ÜMIAP-3 Ant- 08 922 

12 17526 Ant- 08 ÜMIAP-3 1275 

13 17527 Chat-4 Adana KT-40 (Hays Golden 
222618) 819 

14 17528 KT-40 (Hays Golden 
222618) Chat-4 Adana 842 

15 17529 Chat-4 Adana ÜM AP-1 434 

16 17530 ÜM AP-1 Chat-4 Adana 1330 

17 17532 KT-43 Oh 605 639111 Chat-4 Adana 398 

18 17533 Ant-24702 TK72 507 

19 17534 TK72 Ant-24702 710 

20 17535 Ant-24702 KT-40 (Hays Golden 
222618) 644 

21 17538 ÜM AP-1 Ant-  69 446 

 
 
 
 

2. Dü ünülmemektedir.  
3. Yok. 
4.  



 

Sayfa 381 / 589 
 

4.1. Materyal Yöntem: Yok 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 
4.3. Personel: Prof.Dr. Süleyman SOYLU’nun projeye ara t rmac  olarak dahil                      edilmesi  

4.4. Bütçe: Yok 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2011 Toplam 

Bütçe 30.000 12.000 13.000 10.000 8.000 73.000 

Harcama       

 

  
 

  
 

 
Tarih 

 
 

 Dr. Abdullah ÜNLÜ 
 

Proje Lideri Ahmet ÖZTÜRK 
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 (Triticum aestivum 
Belirlenmesi 

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/A12/P01/12-1 

 Ali KOÇ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 2016 

RAPORUN  01.09.2016 ile 31.12.2017    

 

Bu çal ma Bat  Akdeniz Bölgesinin sahil kesiminde ekmeklik bu day n (Triticum 
aestivum L.) uygun ekim zaman n n ve s kl n n belirlenmesi amac yla, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nün 
Aksu birimindeki arazide ve Manavgat lçesi’ndeki Seydiler Mahallesi çiftçi arazisinde üç y l süreyle yürütülecektir. 
Deneme tesadüf bloklar  deneme deseninde, bölünmü  parsellerde faktöriyel düzenlemeye göre üç tekerrürlü olarak 
yürütülmü tür. Denemede Osmaniyem, Meta 2002 ve Ziyabey 98 çe itleri kullan lm t r. Çe itler dört farkl  ekim 
zaman nda ( 1 Ekim’den ba layarak üçer hafta arayla) ve be  farkl  ekim s kl nda (200, 300, 400, 500 ve 600 tohum/m2) 
ekilmi tir. Ekim zamanlar  ana parsellerde, çe it-ekim s kl  kombinasyonlar  alt parsellerde yer alm t r. Deneme 
süresince bitkilerden verim, verim unsurlar , fenolojik dönemler ve baz  kalite ile ilgili gözlemler ve ölçümler al nm t r. 
Ara t rma sonucunda tespit edilen uygun ekim zaman  ve s kl  bölge çiftçisine tavsiye edilerek hem fazla tohumluk 
kullan m n n önüne geçilecek, hem de bu day n do ru zamanda ekilmesi sa lanarak verim ve kalitede art  sa lanacakt r. 

 

 

  

Proje 01.09.2016 ba lam t r. Geçmi  dönem bulgusu bulunmamaktad r. 

 

 Bu çal ma Bat  Akdeniz Bölgesinin sahil kesiminde ekmeklik bu day n (Triticum aestivum 
L.) uygun ekim zaman n n ve s kl n n belirlenmesi amac yla, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nün Aksu 
birimindeki deneme arazisinde yürütülmü tür.  

Deneme tesadüf bloklar  deneme deseninde, bölünmü  parsellerde faktöriyel düzenlemeye göre üç tekerrürlü olarak 
deneme kurulmu tur.  

Denemede Osmaniyem, Meta 2002 ve Ziyabey 98 çe itleri kullan lm t r. Çe itler dört farkl  ekim zaman nda ( 06 
Ekimde 1. Ekim yap lm , 26 Ekimde 2. Ekim yap lm , 22 Kas mda 3. Ekim yap lm  ve 16 Aral kta son ekim yap lm t r. 
Be  farkl  ekim s kl nda (200, 300, 400, 500 ve 600 tohum/m2) ekilmi tir. Ekim zamanlar  ana parsellerde, çe it-ekim 
s kl  kombinasyonlar  alt parsellerde yer alm t r.  

         Denemenin ilk y l  olmas  ile 1. Ekim zaman  ortalama 592 kg/da, 2. Ekim zaman  ortalama 698 kg/da, 3 ekim 
zaman  ortalama 802 kg/da olmu  ve 4. Ekim zaman . 730 kg/da olmu tur. 

        Çe itlerin deneme ortalamalar  Meta2002 672 kg/da, Osmaniyem 713 kg/da ve Ziyabey 98 732 kg/da verim vermi tir. 

          S kl k olarak 200 bitki ort. 620 kg/da, 300 bitki ort. 652 kg/da, 400 bitki 712 kg/da, 500 bitki ort. 767 kg/da ve 600 
bitki 778 kg/da olmu tur. 

            Aksu lokasyonu ortalamas  çe itlerin Meta 2002 çe idi 685 kg/da, Osmaniyem çe idi 696 kg/da ve Ziyabey 98 
çe idi 711 kg/da verim vermi lerdir. Manavgat lokasyonu Meta 2002 çe idi 658 kg/da, Osmaniyem çe idi 730 kg/da ve 
Ziyabey 98 çe idi 754 kg/da aras nda de i mi tir. 
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           Bitki boyu 89 ile 95 cm aras nda de i mi , ba aklanma gün say s  115 ile 124 gün aras nda de i mi tir. M2 ba ak 
say s  175 ile 352 adet ba ak aras nda, biyolojik verim ise 0,37 ile 0,44 aras nda de i mi tir. 

            Kalite de erleri: Gluten içeri i ( ) 26,6 gr ile 32,4 gr aras nda de i mi , sedim (zeleny) 24,4 ile 35,1 ml aras nda 
de i mi tir. Bin tane a rl  44 gr ile 46 gr. aras nda de i mi tir. Hektolitre a rl  (HL) 76 kg/hl ile 79 kg/hl aras nda 
de i mi tir. Protein oran  ( ) 11,9 ile 14,0 aras nda de i mi tir. 

            Gelecek y l çal mas  2017-2018 için gerekli çal malar yap lm  1. ekim 12 ekimde yap lm , 2. ekim 1 kas mda, 3. 
Ekim 22 kas mda ve 4. Ekim 13 aral kta yap lm t r. Gerekli gözlemler al n p çal maya devem edilecektir. 

 

 

Kongrede geli meler yay n yap lacakt r. 
 

 

Manavgat Lokasyonu denemesi kurulamam t r. 

 

  

 De i iklik yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: De i iklik yoktur. 

 

4.3. Personel: Proje Lideri Ali KOÇ, yard mc  ara t r c  olarak Dr. Mehmet AYDO DU, Dr Metin Durmu  ÇET N ve Dr. 
Abdullah KAD RO LU AYK karar yla onaylanm t r.  

 

 De i iklik yok. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje  
Proje Lideri  Ali KOÇ 15.12.2017  
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Etkisinin Belirlenmesi  

 
K s tl  Su Ko ullar nda Su Tasarrufu Sa layan Sulama 

Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlar n n Olu turulmas   
 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/TSKAD/16/A3/P02/07 

 Nazmi D NÇ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü -ANTALYA 

 01.01.2016  

 01/01/2017  ile 31/12/2017   aras  

 

 
 

Bu ara t rma yüzeyalt  damla sulama yöntemiyle sulanan greyfutun verim ve kalite kriterleri üzerine etkisinin 

belirlemek amac yla; Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Merkez Yerle kesi Uygulama Arazisinde dikim aral  

(SsxSa) 7x7 m olan 15 ya ndaki greyfurt (Star Ruby) bahçesinde yürütülmektedir. Ara t rma tesadüf bloklar  deneme 

deseninde 3 yinelemeli olarak kurulmu  olup sulama konular n  üç farkl  I1 (elveri li nemin 30 tüketildi inde tarla 

kapasitesine getirilen kontrol konusu), I2 (I1 konusuna uygulanan suyun 67’sinin uyguland  konu) ve I3 (I1 konusuna 

uygulanan suyun 33’ünün uyguland  konu) su uygulama düzeyi olu turmaktad r. Sulama uygulamalar na elveri li nem 

50’ye dü ünce ba lan lm  ve ilk sulamada tüm konular tarla kapasitesine getirilmi  konulu sulama uygulamalar na ise I1 

(kontrol konusundaki)  elveri li nemin  30 tüketildi inde ba lanm t r. 

Ara t rman n yürütüldü ü bahçe yüzeyalt  damla sulama sistemi ile sulanmakta olup sulama sistemi s ras yla su 

kayna , pompa birimi, kontrol birimi, ana boru hatt , yan boru hatlar  (manifold), lateral boru hatlar  ve damlat c lardan 

olu maktad r. Yüzeyalt  damla sulama sisteminde ana boru hatt , manifold boru hatlar  ve lateraller toprak alt na gömülü 

olarak in a edilmi  olup her parsel için ayr  küresel vana ve su sayac  ba lant s  yap lm , manifold giri lerine ve 

ç k lar na hava tahliye vanas , manometre ve vana yerle tirilmi tir. Lateraller 16 mm çap nda, damlat c  aral  40 cm, 

içten geçik (in-line) ve damlat c  debisi 2 l h-1 ve sabit debili damlat c lardan olu turulmu tur. Yüzeyalt  lateral 

damlat c lar  antisifon özellikli olup; toprak yüzeyinden 30 cm derinli e yerle tirilmi , her a aç s ras na 2 lateral ve 

lateraller aras  2 m olacak ekilde sulama sistemi düzenlenmi tir.  

Ara t rma projesi 4 y l süre ile (2016-2019) ile yürütülecek olup ilk iki y l (2016-2017) ön verimler ve verime ili kin baz  
fiziksel ölçümler yap lm t r. Projenin son iki y l nda (2018-2019) ise projede öngörülen tüm ölçüm, gözlem ve analizler 
yap lacakt r. 

 

 

 
 

Yüzeyalt  damla sulama sistemi kurulumu 2016 y l  haziran ay  ba nda kurulmu tur, 2016 y l  ön verim y l  

oldu u için tüm konulara e it sulama suyu uygulanm , 24 kez sulama yap larak toplam 438.9 mm sulama suyu 

uygulam t r. Söz konusu sulama periyodunda 76.1 mm ya  gerçekle mi  olup toplam bitki su tüketimi (ET) 487.3 mm 
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olarak belirlenmi tir.  

2016 y l na ili kin ön verimler Çizelge 1’de, verilmi tir. Toplam verimler 1878-3465 kg da-1, ortalama meyve 

a rl klar  251.1-397.6 g, , meyve boylar  64.1-74.2 mm, meyve enleri ise 73.6-80.3 mm aras nda de i mi tir. 

 
Çizelge 1. Deneme Konular na li kin Ön Verimler (2016 y l ) 

Konular 
Yinelemeler Ortalama 

I II III Kg da-1 Kg A aç-1 

I1 (%100) 2587 3251 3465 3101 152.0 

I2 (%67) 3132 3343 2603 3026 148.3 

I3 (%33) 1878 3506 3222 2868 140.6 
 

 
:  

Toprak ve Sulama Suyu Özellikleri 

Denemenin yap laca  yerden al nan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2’de, sulamada kullan lan 

sulama suyunun baz  özellikleri ise Çizelge 3’de verilmi tir. 

Çizelge 2. Deneme Yeri Topraklar n n Kimi Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Derinlik 

(cm) 

Kum 

(%) 

Kil 

(%) 

Silt 

(%) 

Bünye 

S n f  

CaCO3 

(%) 

EC 

dSm-1 
pH 

TK 

(g g-1) 

SN 

(g g-1) 

As 

(gr cm-3) 

0-30 59 13 28 SL 32.2 0.060 8.3 16.75 7.76 1.45 

30-60 55 17 28 SL 30.8 0.095 8.6 16.43 8.49 1.52 

60-90 65 13 22 SL 33.3 0.094 8.4 18.46 9.22 1.48 

Çizelge 3. Sulama Suyunun Baz  Özellikleri 

Katyonlar (me/l)  Anyonlar (me/l)  
pH 

EC 

(dSm-1) 
SAR 

Na+ K+ Ca++ Mg++  CO3
= HCO3

- Cl- SO4
=  

0.49 0.05 4.23 1.85  - 5.03 0.53 1.06  7.3 0.56 0.28 

 

Ara t rma, 2002 y l nda Star Ruby çe idi ile olu turulan tesadüf bloklar  deneme desenine göre üç yinelemeli 

olarak yürütülmektedir. Ara t rma alan ndaki a açlar n dikim aral  (SsxSa) 7x7 m olup her parsel iki s radan olu makta ve 

her parselde 5 a aç yer almaktad r. Hasatta s ra ba ndaki ve s ra sonundaki birer a aç kenar tesiri olarak de erlendirilerek 

ortadaki 3 a aç hasat edilmi tir. Yüzeyalt  damla sulama konular n  üç farkl  (I1=%100, I2=%67 ve I3 33) sulama düzeyi 

olu turmaktad r.  

Sulama sisteminin  

Sulama sistemi s ras yla, su kayna  motopomp, kontrol birimi, ana boru hatt , yan boru hatlar  (manifold), lateral 

boru hatlar  ve damlat c lardan olu maktad r. Sulama suyu deneme parsellerine 75, 50 ve 32 mm PE boru hatt  ile 

da t lm  her parsel için ayr  ayr  küresel vana ve su sayac  ba lant s  yap lm ,  ana boru hatt  ve manifold boru hatlar  ve 

lateraller toprak alt na dö enmi tir. Manifold giri  ve ç k lar na hava tahliye vanas , manometre ve vana yerle tirilmi tir. 

Lateraller 16 mm çap nda, damlat c  aral  40 cm, içten geçik (in-line) ve damlat c  debisi 2 l/h ve sabit debili 

damlat c lardan olu makta olup lateraller; toprak yüzeyinden 30 cm derinlikte, her a aç s ras na iki lateral gelecek ve 
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lateraller aras  mesafe 2.0 m olacak ekilde sulama sistemi in a edilmi , yüzeyalt  lateral borular mevsim ba nda ve 

sonunda sulama sistemi ile asit uygulamas  yap larak düzenli olarak temizlenmi tir. Sulama sisteminin kurulu u ekil 1’de 

verilmi tir. 

 

 
ekil 1. Sulama sistemi kurulumu 

 

 

Sulama uygulamalar na 19 Nisan 2017 tarihinde ba lan lm  ve 17 Ekim 2017 tarihinde son verilmi tir. lk 

sulamada topraktaki mevcut nem tarla kapasitesine getirilmi tir. Daha sonraki sulamalar ise elveri li kapasitenin 30’u 

tüketildi inde yap lm  ve 2017 y l  ön verim y l  oldu u için tüm konulara e it sulama suyu uygulanm t r. Toprak nem 

takibi gravimetrik yöntemle izlenmi  bu amaçla etkili kök derinli ine kadar 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinlikteki toprak 

örnekleri toprak burgusu ile al nm t r.  

Ara t rma yerine ili kin 2017y l  kimi iklim ö eleri Çizelge 4’te verilmi tir. 19 Nisan -17 Ekim 2017 tarihleri 

aras nda 29 kez sulama yap lm  ve toplam 529.0 mm sulama suyu uygulam , uygulanan sulama suyu miktarlar  Çizelge 

5’de verilmi tir. Söz konusu sulama periyodunda 173.9 mm ya  gerçekle mi  olup toplam bitki su tüketimi (ET) 715.1 

mm olarak belirlenmi  olup bitki su tüketimleri Çizelge 6’da verilmi tir. 

 

Çizelge 4. Ara t rma Alan  2017 Y l  Kimi klim Ö eleri  

klim ö eleri 
Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ayl k ya , mm 174.3 9.4 43.2 5.0 49.0 0.8 0.2 1.0 5.4 59.6 93.8 89.2 

Rüzgar h z , m s-1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 

Ortalama s cakl k ,°C 9.0 5.0 12.6 16.3 20.5 26.1 29.1 28.1 25.2 20.0 14.3 11.9 

En dü ük s cakl k,°C 3.7 5.0 7.5 10.3 14.8 20.0 23.2 22.5 18.8 13.8 9.1 7.,5 
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En yüksek s cakl k,°C 14.1 16.6 18.5 22.2 26.1 32.3 35.4 33.6 31.7 27.1 21.1 17.5 

Oransal nem, % 73.5 69.3 73.7 68.9 71.5 63.6 64.9 68.3 71.4 61.9 72.7 84.5 
 

Çizelge 5. Sulama Suyu Miktarlar  (mm)  

Sulama No Tarih I, mm Sulama No Tarih I, mm 

1 19.04.2017 27.4 16 31.07.2017 15.6 
2 29.04.2017 16.6 17 5.08.2017 18.2 
3 7.05.2017 18.6 18 11.08.2017 18.6 
4 16.05.2017 16.9 19 16.08.2017 17.0 
5 31.05.2017 18.0 20 20.08.2017 19.4 
6 8.06.2017 15.8 21 25.08.2017 17.1 
7 14.06.2017 19.3 22 31.08.2017 19.1 
8 20.06.2017 16.8 23 5.09.2017 19.5 
9 25.06.2017 17.9 24 11.09.2017 15.2 
10 30.06.2017 16.1 25 17.09.2017 16,2 
11 5.07.2017 18,4 26 23.09.2017 19.1 
12 11.07.2017 19,7 27 30.09.2017 17.8 
13 16.07.2017 17.6 28 9.10.2017 16.9 
14 20.07.2017 19.6 29 17.10.2017 19.9 
15 25.07.2017 18.9    

 

Çizelge 6. Bitki su tüketimleri, (mm) 

I 100 I P S ET 
Aylar mm mm mm mm 

ubat 0.0 9.4 25.9 35.3 
Mart 0.0 43.2 3.8 47.0 
Nisan 44.0 5.0 15.9 64.9 
May s 53.4 49.0 2.7 105.2 
Haziran 85.9 0.8 -3.7 83.0 

Temmuz 109.7 0.2 -1.1 108.8 

A ustos 109.3 1.0 7.1 117.4 

Eylül 87.9 5.4 -2.7 90.6 

Ekim 38.7 69.6 -35.6 72.7 
Toplam 529.0 173.9 12.3 715.1 

 

Greyfurt meyvesinin hasat dönemi Aral k ay d r. Bu nedenle meyvelerin olgunla ma durumu da dikkate al narak 

deneme hasad  15 Aral k 2017 tarihinde yap lm  ve hasat i lemleri ekil 2 ve pomolojik ölçümler ekil 3’te verilmi tir. 

2017 y l na ili kin ön verimler Çizelge 7’de, ortalama meyve a rl klar  Çizelge 8’de, meyve boylar  Çizelge 9’da, ve 

meyve enleri Çizelge 10’da verilmi tir. Toplam verimler ortalama olarak 3940-4109 kg da-1, ortalama meyve a rl klar  

276.8-303.4 g, meyve boylar  77.1-77.5 mm, meyve enleri ise 81.9-87.1 mm aras nda de i mi tir. 
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ekil 2. Hasat i lemleri 

 

Çizelge 7. Deneme Konular na li kin Ön Verimler 

Konular 
Yinelemeler Ortalama 

I II III Kg da-1 Kg A aç-1 

I1 (%100) 4092 3994 3735 3940 193.1 
I2 (%67) 4149 3944 3931 4008 196.5 
I3 (%33) 4058 4375 3895 4109 201.4 

 

Çizelge 8. Deneme Konular na li kin Ortalama Meyve A rl klar  (g) 

Konular 
Yinelemeler Ortalama  

(g) I II III 

I1 (%100) 288.1 303.4 318.6 303.4 
I2 (%67) 280.3 291.4 288.9 286.9 
I3 (%33) 272.8 275.3 282.5 276.8 
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ekil 3. Pomolojik ölçümler 

 

Çizelge 9. Deneme Konular na li kin Meyve Boylar  (mm) 

Konular 
Yinelemeler Ortalama 

mm I II III 

I1 (%100) 77.1 77.5 78.0 77.5 
I2 (%67) 68.1 71.8 76.0 71.9 
I3 (%33) 77.5 75.8 77.9 77.1 

 

Çizelge 10. Deneme Konular na li kin Meyve Enleri (mm) 

Konular 
Yinelemeler Ortalama 

mm I II III 

I1 (%100) 85.0 87.7 88.0 86.9 
I2 (%67) 76.2 82.4 87.2 81.9 
I3 (%33) 87.9 85.6 87.9 87.1 

 
 

 
Y ll k geli me raporlar  yaz lacakt r. 

 

 
Projenin yürütülmesi ile ilgili bir darbo az bulunmamaktad r. 
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4.1. Materyal ve Yöntem: 
Materyal ve yöntem ile ilgili herhangi bir de i iklik önerisi yoktur.. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: 
Proje faaliyet takvimi ile ilgili de i iklik önerisi yoktur. (Proje süresi 2016 y l  grup karar yla 4 y la ç kart lm t r.) 

 

4.3. Personel:  
Personel ile ilgili herhangi bir de i iklik önerisi yoktur. 

 

4.4. Bütçe: 
Bütçe ile ilgili de i iklik önerisi yoktur. Bütçe ile ilgili de i iklik önerisi yoktur. 

 

  Tarih  

 
Dr. Abdullah ÜNLÜ 31.12.2017  

Proje Koordinatörü / 
Proje Lideri  Nazmi D NÇ 31.12.2017  
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PROJE NUMARASI TAGEM/TSKAD/17/A09/P02/01 

 E, I l DEM RTA  

 

 
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü ANTALYA 

 2017 

 

 
01.01.2017-31.12.2017 

 

 

 Bu proje ile Türkiye tar m topraklar n n yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde verimlilik durumlar n  ve potansiyel 

toksik element içeriklerini belirlemek, topraklar n temel parametrik özelliklerine ait da l m haritalar n  haz rlamak ve 

güncellenebilir-sorgulanabilir nitelikte ulusal toprak veri taban na altl k olu turmak amaçlanm t r. Bu kapsamda; Türkiye 

ölçe inde tar m topraklar n  temsil etmek üzere 2.5 km x 2.5 km grid sistemine göre 44104 adet toprak örne i al nacakt r. Bu 

ara t rmada çal man n Akdeniz Bölgesi alan  içinde kalan Antalya ilinden 664, Mu la ilinden 350 adet toprak örne i 

al narak bu örneklerde; bünye, suyla doygunluk, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde, yaray l  

fosfor, ekstrakte edilebilir (K, Ca, Mg, Na  B, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Cr, Co, Ni ) ve potansiyel toksik element içerikleri (Cu, 

Zn, Fe, Mn, Ni, Cd, Cr, Pb ve Co) belirlenecektir. Belirlenen toprak özelliklerinin say salla t r larak sonradan olu acak 

de i imlerin izlenebilmesini sa layacak güncel toprak veri tabanlar  olu turulmas , Elde edilen bu verilerle say sal ve 

güncellenebilir toprak haritalar n n haz rlanmas  hedeflenmi tir. 

 

:  

            Proje kapsamda Antalya’n n (Aksu, Serik, Manavgat, Dö emealt , Konyaalt , Kemer, Ka , Demre, Kumluca Finike, 

Alanya Gazipa a, Akseki, Gündo mu  ve Ibrad  ilçelerinde) örnek alma çal malar  2017 Eylül ay nda tamamlanm t r. 

Toplam 664 noktaya gidilmesine ra men önceden belirlenen noktalar n 185 adeti orman, ehir yerle kesi ve gölet gibi tar m 

arazisi d nda amaçlar için kullan ld ndan iptal edilmi , sadece 479 noktadan toprak örne i al nabilmi tir.   

      Örnekleme noktalar n n UTM cinsinden yer koordinatlar  ve deniz seviyesinden yükseklikleri ile di er arazi bilgileri 

Arazi Bilgi Formuna i lenmi . Ayr ca, dijital ortamda ak ll  haritalar n olu turulmas nda, örnek alma noktalar n n 

tan mlanmas  amac yla kuzey, bat , güney ve do u yönlerini temsil edecek ekilde foto raflar çekilerek, foto raf numaralar  

arazi bilgi formuna kay t edilmi  ve dijital ortamda depolanm t r.  

        Laboratuvara getirilen topraklar kurutulup 2 mm’lik elekten geçirilerek, analize haz r hale getirilmi tir. Toprak 

örneklerinin bir k sm  analizlerde kullan lmak üzere plastik kutularda laboratuvarda saklan rken, di er bir k sm  da  ar ivde 

depolanm t r. Antalya iline ait al nan 479 adet  toprak örne inin 375 tanesinin analizleri (bünye, suyla doygunluk, toprak 

reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde, yaray l  fosfor, ekstrakte edilebilir K, Ca, Mg, Na, B, Fe, Cu, Zn, 
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Mn, Ni, Cd, Cr, Co ve potansiyel toksik element içerikleri Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Cd, Cr, Pb ve Co) tamamlanm t r. Analizleri 

tamamlanan toprak örneklerine ait minimum, maksimum ve ortalama de erler çizelge 1,2 ve 3 de verilmi tir. Geriye kalan 

104 tane toprak örne inin analizleri devam etmektedir. Gelecek dönem çal malar nda ise Mu la il ve ilçelerinden toprak 

örneklerinin al nmas na ve analizlerinin yap lmas na devam edilecektir.  

 

Çizelge1.  Toprak Analiz Sonuçlar n n Minimum ve Maksimum De erleri (mg/kg-1). 

  

 

 pH EC 
% 

kireç 

% 

OM 

eP 

(mg/kg-1)  

 

eK 

(mg/kg-1)  

 

eCa 

(mg/kg-1)  

 

eMg 

(mg/kg-1)  

 

 30.0 5,10 0,039 0,79 0,33 2 17 1010 3 

 87.0 8,70 8,060 59,96 6,13 300 1214 8068 1751 

 

Çizelge 2.Topraklar n Ekstrakte Edilebilir  A r Metal çeriklerinin  Minimum ve  Maksimum   De erleri (mg/kg-1). 

 

eCd 

(mg/kg-1)  

 

eCo 

(mg/kg-1)  

 

eCr 

(mg/kg-1)  

 

eCu 

(mg/kg-1)  

 

eFe 

(mg/kg-1)  

 

eMn 

(mg/kg-1)  

 

eNi 

(mg/kg-

1)  

 

eZn 

(mg/kg-

1)  

 

eBor 

(mg/kg-1)  

 

 0,01 0,01 0,001 0,21 0,2 0,9 0,05 0,14 0,01 

Max.  2,52 2,52 0,190 19,10 58,6 83,7 11,99 15,63 1,46 

 

Çizelge 3.Topraklar n Toplam A r Metal çeriklerinin Minimum ve Maksimum De erleri (mg/kg-1). 

 

tCd 

(mg/kg-

1)  

 

tCo 

(mg/kg-1)  

 

tCr 

(mg/kg-1)  

 

tCu 

(mg/kg-

1)  

 

tNi 

(mg/kg-

1)  

 

tPb 

(mg/kg-1)  

 

tZn 

(mg/kg-1) 

 

tMn 

(mg/kg-1) 

 

tZn 

(mg/kg-1)  

 

tFe 

(mg/kg-1) 

Min 
 1,05 3,07 5,64 1,23 8,73 4,24 9,80 

 

75 

 

67 864 

Max. 

 9,61 58,95 365,22 262,17 583,12 308,80 293,54 

 

4654 

 

293 70782 

  

 leriki dönemlerde dergi, kongre veya sempozyumlarda yay nlanmas  
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Önerilen de i iklik yoktur  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Hedeflenen çal malar takvime uygun olarak devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

06.1- MAMUL MAL ALIMLARI 35784   
06.2- MENKUL  18816  12500 
06.5-  35400 30000 7500 
06.7-     
06.9-      

Toplam 90000 30000 20000 
Genel Toplam 140000 

 

Proje YÜrütücüleri 

ADI SOYADI KURUMU E-POSTA  

Nuri ARI BATEM nuri.ari@tarim.gov.tr 
Dr. Cevdet F. ÖZKAN BATEM cevdetfehmi.ozkan@ tarim.gov.tr 
Dr Filiz ÖKTÜREN ASR  BATEM filiz.okturenasri@ tarim.gov.tr 
Dr. Dilek GÜVEN BATEM dilek.guven@ tarim.gov.tr 
Ömer ÖZBEK BATEM omer.ozbek@ tarim.gov.tr 
Murat M EK BATEM Murat.simsek@tarim.gov.tr 

Prof Dr brahim YOKA  Mu la Ortaca MYO iyokas@mu.edu.tr 

Hakan YILDIZ 
Tarla Bitkileri Merkez Ara t rma 
Enstitüsü Müdürlü ü hakan.yildiz@gthb.gov.tr 

 

dü ünülmektedir. 

Herhangi bir dar bo az yoktur. 
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  Tarih  

Kurulu  Müdürü Dr. Abdullah ÜNLÜ 31.12.2017  

 Proje Lideri Elif I l DEM RTA  31.12.2017  

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü Dr. Kadriye KALINBACAK 31.12.2017  
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Proje No TAGEM/BSAD/B/18/A2/P2/335 

Proje  Frankliniella 
occidentalis 

 
 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 - 

 Musa KIRI IK 

 Dr. Emine TOPUZ 

Tuba SANSÜR 

-  01/01/2018-31/12/2020 

 28.000 TL 

 2017 

lgili rapor dönemi kapsam nda material temini popülasyon toplama çal malar  

bulunmaktad r. 

Materyal temini 

                 Projenin s f r nc  y l çal mas nda öncelikle kullan lacak materyaller temin edilmi tir. Bu materyaller, test 

kavanozlar , CO2  tüpü ve çal mada kullan lacak insektisitlerdir (Methiocarb Formetanate hydrochloride , Spinosad, 

Malathion, Pyridalyl ve Azadiracthin). 

 Frankliniella occidentalis  

                          Antalya’da örtüalt  karanfil yeti tiricili inin en fazla yap ld  üç ilçe olan Aksu, Kepez (Alt nova) ve Serik 
ilçelerinden Frankliniella occidentalis popülasyonlar  toplanm t r. hracata yönelik üretim yapan özel sektör 
temsilcilerinin üretim alanlar ndan örnek al nmaya dikkat edilmi tir. Al nan örnekler bölümümüz iklim odas nda 24±1ºC 
s cakl k ve 16:8 h (ayd nl k: karanl k) gün uzunlu undaki iklim odas nda taze fasulye meyveleri üzerinde üretilmektedir. 

 

Çizelge 1 :  2017 y l nda örneklerin topland  yerler ve zamanlar. 

 
 

 

Antalya Tar m(Aksu) 19/09/2017 

Flash Tar m (Kepez) 
19/09/2017 

Tempo Tar m (Kepez) 
24/11/2017 

Erkut Tar m(Kepez) 
24/11/2017 

Ada Tar m (Serik) 
24/11/2017 
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  2018 y l  döneminde popülasyonlar n, methiocarb ve spinosad’a kar  duyarl l k durumlar  ara t r lacakt r. 

 

  Tarih  

Kurulu  Müdürü Dr. Abdullah ÜNLÜ 31.12.2017  

 Proje Lideri Musa KIRI IK 31.12.2017  

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü    
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PROJE NO  

PROJE  Dr. Köksal AYD N AK R 

 BATEM 

 01/01/20162016 

 01/01/2017-31/12/2017 

 

 Dünyadaki h zl  nüfus art , mevcut do al kaynaklar n h zla kirlenmesi, küresel s nma ve iklim de i ikli i su 
kaynaklar  üzerindeki bask y  giderek art rmaktad r. Artan nüfusun g da güvenli ini sa lamak amac yla tar msal üretimin 
sürdürülebilir bir ekilde art r lmas  ve mevcut s n rl  su kaynaklar n n en verimli ekilde kullan lmas  gerekmektedir. 
Kullan labilir su kaynaklar n n s n rl  olmas  ve kullan m  üzerindeki di er sektörler (evsel, kentsel ve endüstriyel) taraf ndan 
olu an bask lar n artmas , suyun etkin kullan m n n önemi daha da kaç n lmaz olmaktad r. Küresel s nma ve buna ba l  
olarak ya  rejimlerindeki düzensizlik, ayr ca su kaynaklar  üzerinde giderek artan rekabet dikkate al nd nda, tar m için 
ayr lan suyun giderek azalt lmak zorunda oldu u fark edilmektedir. Artan nüfusun g da taleplerini yeterli derecede 
kar lanmas  ise gelecekte önemi artacak ba ka bir sorundur. Bu nedenle verimi artt ran ancak uygulanan sulama suyundan 
tasarruf sa layan yöntemlerin uygulanmas  ve geli tirilmesi çok önemlidir. Bu amaçla, sulamadan beklenen faydan n 
sa lanabilmesi için, su ve enerji tasarrufu sa layan, su kay plar n  minimum düzeye indiren, çevreyi kirletmeyen, ürün 
miktar nda ve kalitede art  sa layan bas nçl  sulama sistemleri, özellikle yüzeyalt  ve yüzeyüstü damla sulama sistemlerinin 
kullan lmas  ve do ru sulama zaman  planlanmas yla suyun en çok kullan ld  tar msal sulamada su kaynaklar n n etkin 
kullan m  ve su tasarrufu sa lanmas  gerçekle tirilebilir. Bu çal mada soya bitkisinde birim alandan elde edilen verimi 
art rmak ve kullan lan sulama suyu miktar n  azaltmak amac yla yüzeyüstü ve yüzeyalt  damla sulama yöntemlerinin soyan n 
verim ve kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi hedeflenmi tir. Ara t rma, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
Aksu Yerle kesi Uygulama Arazisinde yürütülecektir. Ara t rma, tesadüf bloklar  deneme deseninde üç tekrarl  olarak 
kurulacakt r. Bu amaçla yüzeyüstü ve yüzeyalt  damla sulama konular nda dört farkl  ( 100, 80, 60 ve 0) su uygulama 
düzeyi olu turulacakt r. Ekimden sonra tüm parseller tarla kapasitesine getirilene kadar sulanacakt r. Kontrol konusundaki 
elveri li nemin  30 tüketildi inde konulu sulamalara ba lanacakt r. Toprak nem içeri i gravimetrik yöntem ile izlenecektir. 
Uygulanacak sulama suyu miktar  bitki kök bölgesindeki elveri li nemin eksilen k sm n n tarla kapasitesine tamamlanmas  
için gereken miktar dikkate al narak belirlenecektir. Ara t rmada bitki fizyolojik geli imi ile ilgili parametrelerin baz lar  
(bitki boyu, dal say s , yaprak alan ) gözlemlenecek, verim ve kalite de erleri (bin dane a rl , birim alandan elde edilen 
tohum verimi, ya  oran  ve ya  asidi bile enleri) belirlenecektir. Soyan n yüzeyüstü ve yüzeyalt  damla sulama yöntemleri 
alt nda verim tepki etmeni de eri (ky), su kullan m rand man , sulama suyu kullan m rand man  de erleri, bitki su tüketimi 
belirlenecektir. Ara t rma sonunda kullan lan sulama yöntemlerinin ekonomik analizi yap lacak, ara t rmada elde edilen 
sonuçlar çiftçimiz ve ilgili kamu kurumlar  ile payla lacakt r. 

 

1.Ba ca Faaliyetlerin Gerçekle  Durumu: 

1.1. D nem Bulgular  

a) 5-7 Haziran 2017 tarihleri aras nda sorgum ekimi yap lacak alan sürülerek ekime haz r hale getirilmi tir. 
 

b) 08 Haziran 2017 tarihinde ATAEM-7 soya tohumlar  10 70 cm olacak ekilde ekilmi tir. 
 

c) 18-20 Haziran 2017 tarihleri aras nda tohum ç k lar  gözlenmi tir. 
 

d) 14 Temmuz 2017 tarihinde çapalama i lemi yap lm t r. 
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e) Gravimetrik örnekleme ile toprak nemi belirlenip, sulamalar yap lm t r. 
 

f) 27 Ekim 2017 tarihinde hasad yap lm t r. 
 

g) Yeti tirme sezonu boyunca kimi iklimsel parametreler arazi yak n ndaki meteoroloji istasyonu arac l  ile ölçülmü tür. 
Büyüme sezonu boyunca toplam 12.6 mm ya  meydana gelmi tir. 
 

 

 

 

 

 

h) Deneme konular nda meydana gelen toprak nem içeri i a a daki ekilde de i mi tir. 
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i) Yüzeyüstü sulama konular nda bitki su tüketim de erleri I0, I60, I80 ve I100 konular nda s ras yla 164.3, 461.6, 544.4, 
ve 611.7; yüzeyalt  sulama konular nda ise 171.0, 410.7, 481.3 ve 527.3 mm aras nda de i mi tir. Her iki sistem 
kar la t r ld nda kontrol konusunda (I100) yakla k 85 mm’lik bir su tasarrufu yap ld  göze çarpmaktad r. 
 

Yöntem Konular 
I P S DP ET 

mm mm mm mm mm 

YÜ 

I 100 562.8 12.6 36.3 0.0 611.7 

I 80 460.3 12.6 71.5 0.0 544.4 

I 60 357.7 12.6 91.3 0.0 461.6 

I 0 50.0 12.6 101.7 0.0 164.3 

YA 

I 100 484.5 12.6 30.1 0.0 527.3 

I 80 397.6 12.6 71.1 0.0 481.3 

I 60 310.7 12.6 87.4 0.0 410.7 

I 0 50.0 12.6 108.4 0.0 171.0 

 
j) Elde edilen verim ve verim bile enlerine ait veriler istatistiksel analize tabi tutulmu , ortalamalar n grupland r lmas nda 

Duncan Testi yap lm t r. Verim ve verim ö elerine ait varyans analiz tablosu a a dad r. Sulama yöntemleri 
de erlendirildi inde verim 1 ve bin dane a rl  5 düzeyinde önemli bulunurken,  di er özellikler (bitki boyu, ilk 
bakla yüksekli i, bitki ba na dal say s  ve bitkide bakla say s ) istatistiksel olarak önemsiz bulunmu ; sulama 
seviyeleri de erlendirildi inde ise ilk bakla yüksekli i önemsiz, di er özellikler (bitki boyu, verim, bin dane a rl , 
bitki ba na dal say s  ve bitkide bakla say s ) istatistiksel olarak 1 düzeyinde önemli bulunmu tur. Sulama yöntemi 
ve sulama seviyesi aras ndaki interaksiyon ise bin dane a rl  hariç di er incelenen özelliklerde önemsiz bulunmu tur. 
 

Varyasyon df Özellikler 



 

Sayfa 400 / 589 
 

Kayna  

Verim 
 
(kg 
da-1) 

Bin 
dane 

a rl   

(g) 

Bitki 
boyu 

(cm) 

lk bakla  
yüksekli i 
(cm) 

Bitki 
ba na 
dal 
say s   
(adet 
bitki-

1) 

Bitkide 
bakla 
say s   

(adet) 

Tekerrür 2       

Sulama 
Yöntemi (SY) 

1 ** * Ö.D Ö.D. Ö.D. Ö.D. 

Hata (SY) 2       

Sulama 
Seviyesi (SS) 

3 ** ** ** Ö.D. ** ** 

SY x SS 3 Ö.D. * Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 

Hata (SS) 12       

Genel 23       

ÖD, *, **, S ras yla önemli de il , P<0.05 ve P 0.01 düzeyinde önemli 
 

k) Verim, bitki boyu, bin dane a rl , ilk bakla yüksekli i, bitki ba na dal say s  ve bitkide bakla say s  ile ilgili elde 
erilen veriler a a daki grafiklerde verilmektedir. 
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l) Protein, ya  ve ya  asitleri de erlerine ait varyans analiz tablosu a a dad r. Elde edilen protein, ya  ve ya  asitleri 
sulama yöntemleri aç s ndan de erlendirildi inde ya  ve ara idik asit 1 düzeyinde önemli bulunurken, di er özellikler 
istatistiksel olarak önemsiz bulunmu ; sulama seviyeleri de erlendirildi inde ise stearik asit, linoleik, ara idik ve behenik 
asit önemsiz bulunmu ; protein, ya  ve oleik asit, 1, palmitik ve linolenik asit 5 düzeyinde önemli bulunmu tur. Sulama 
yöntemi ve sulama seviyesi aras ndaki interaksiyon ise incelenen tüm özelliklerde önemsiz bulunmu tur. 

 

Varyasy
on 

Kayna  
df 

Özellikler 

Pr
ot
ei
n 
(
%
) 

Ya
 

(%) 

Palmit
ik 

(%) 

St
ea
ri
k 
(
%
) 

O
l
e
i
k 
(
%
) 

Linole
ik 

(%) 

Linolen
ik 

(%) 

Ara id
ik 

(%) 

Behen
ik 

(%) 

Tekerrü
r 2 

         

Sulama 
Yöntem
i (SY) 

1 
Ö.D. ** Ö.D. ** Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 

Hata 
(SY) 2 

         

Sulama 
Seviyesi 
(SS) 

3 ** ** * Ö.D. ** Ö.D. * Ö.D. Ö.D. 

SY x SS 3 Ö.D. Ö.
D. 

Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 

Hata 
(SS) 

1
2 

         

Genel 2
3 

         

 
m) Protein, ya  ve ya  asitleri ile ilgili elde erilen veriler a a daki grafiklerde verilmektedir. 
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2.Y a  Dü nülen Ara Yay lar 

12-15 Eylül 2017 y l nda K rklareli Atatürk Toprak Su ve Tar msal Meteoroloji Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü taraf ndan 
düzenlenen 5. Uluslararas  Kat l ml  Toprak ve Su Kaynaklar  Kongresi’ne sözlü bildiri ile kat l m sa lanm t r. 

 

3.Dar zlar: Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

Herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 
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4.Projede Önerilen iklikler: Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

4.1.Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

Materyal ve Yöntemde de i iklik yoktur. 

 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

Proje Faaliyet Takviminde de i iklik önerisi yoktur. 

 

4.3.Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r. Projeye personel eklenmesi veya 
ç kar lmas  PDG’de onayland ktan sonra devam eden y l itibariyle gerçekle tirilebilir. 

Personel de i ikli i talep edilmemektedir. 

 

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

 Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 31.12.2017  

Proje Lideri Dr. Köksal AYD N AK R 31.12.2017  

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü    
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Domateste Olgunluk Dönemlerinin ve Depolama Sürelerinin 
Mekanik Zedelenme ve Kalite Parametreleri Üzerine 
Etkilerinin Belirlenmesi 

PROJE NUMARASI TAGEM/TSKAD/15/A13/P08/02 

 Serkan AYDIN 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü/ ANTALYA 

 01/01/2015    

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 

 
Tar msal ürünler hasat edildikten tüketiciye ula ana kadar ki zaman içerisinde, mekanik hasar n olu umuna neden olan bir 
seri hasat sonras  i lemlere u ramaktad r. Meyve yüzeyinde olu an renk koyula mas , a nma, kesilme veya delinme gibi 
mekanik hasarlar geri dönü ü mümkün olmayan hasar tipleridir ve hasat sonras  i lemler ile artan bir etkiye sahiptir. Hasat 
sonras  çal malar için gerekli olan ürünün fiziksel özellikleri ile birlikte biyolojik materyal test düzene i yard m  ile 
kabuk delinme kuvveti, kabuk kopma kuvveti ve yar lma kuvvetleri vb. gibi kalite parametreleri önemlidir. Bu 
ara t rmada, beef tipindeki domatesin farkl  hasat ve depolama zamanlar nda dinamik ve statik sürtünme katsay lar yla 
birlikte zedelenme hassasiyetlerinin belirlenmesi, saptanan zedelenme gerilimine göre farkl  paket içi dizilimleri ve kritik 
paket katman say s n n saptanmas  amaçlanm t r. 
Projede meyve analiz denemeleri Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü üne ba l  (BATEM) Aksu 
biriminde, sera denemeleri ise Kocayatak (Sebzecilik) biriminde yürütülecektir. Sera denemeleri bir adet ticari domates 
çe idi ve 2 adet Batem’de geli tirilen çe it aday  ile tesadüf bloklar  deneme desenine göre kurulacakt r. Ürünün kalite 
parametreleri texture analiz cihaz nda yap lacakt r. Denemeler 2 a amada yürütülecektir. lk a amada denemeye al nan 
domateslerin fiziksel özellikleri belirlenecek ve ikinci a amada ise kalite parametreleri ve zedelenme hassasiyetleri 
belirlenecektir. Birinci ve ikinci a amada yap lacak tüm denemeler farkl  olgunluk zamanlar nda (ye il olum dönemi 
(green), ye il-pembe dönemi (turning), pembe olu um dönemi (pink) ve k rm z  (red) olgunlukta) ve 4 farkl  depolama 
zaman nda (12ºC ve 90 nem) zaman n da (4, 8, 12, 16 depolama gün say s ) yap lacakt r. 

 

 

Projenin yürütülmesi için gerekli olan Tekstür analiz cihaz  2015 Kas m ay nda al nd  
için 2015 y l nda herhangi bir veri al namam t r. 2016 ilkbahar döneminde analizler yap lm t r. 

 2016 lkbahar döneminde 1 adet ticari domates çe idi ve 2 adet Batem’de geli tirilen çe it aday  ile 
serada tesadüf bloklar  deneme desenine göre deneme kurulmu tur. Dört farkl  olum zaman nda (ye il, aç k pembe, pembe 
ve k rm z ) toplanan meyveler, iki farkl  noktadan tekstür analizine tabi tutulmu tur. Ayr ca her meyvenin eni, boyu ve 
minolta renk ölçer ile renk tayini yap lm t r. Bu dönemde elde edilen sonuçlar Çizelge 1-7 aras nda verilmi tir.  
 
 Çizelge 1. Çe itlerin Fiziksel Özellikleri 

 Tybif 14-193 14-206 
 334,40±8,190 248,90±4,163 282±2,865 

 88,92±0,651 85,21±0,732 88,60±0,867 
Boy(mm) 75,84±0,673 63,30±0,349 68,84±0,549 

 80,60±0,420 73,86±0,483 77,85±0,430 
 106,58±0,911 116,73±0,656 113,45±1,135 

 20425,61±215,784 17162,90±220,419 19058,45±207,046 
 
 Çizelge 2. Çe it, olum ve yönün baz  mekanik özelliklere etkisi 

 Delinme Kuvveti Deformasyon   

 

9,07 a 14-193 2,95 a 14-193  3,57 a Tybif   
7,25 b 14-206 2,31 b Tybif 3,55 a 14-193    
6,81 b Tybif 2,31 b 14-206  3,46 a 14-206   
LSD0.05 0,63 LSD0.05 0,25   

Olum 
10,84 a Ye il          2,90 a K rm z      6,88 a Ye il          
  7,63 b A.pembe 2,77 a Pembe     2,84 b A.Pembe   
  6,20 c Pembe       2,76 a A.Pembe  2,24 c Pembe      
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  6,16 c K rm z         1,66 b Ye il           2,15 c K rm z        
LSD0.05 0,73  LSD0.05 0,29  LSD0.05 0,46  

Yön 
7,72 a Uç       2,43 a Yan  3,6 a Yan    
7,69 a Yan   2,62 a Uç    3,43 a Uç     
CV (%)11,03 CV (%) 14,10 CV (%) 15,70   

 Ns * * 
 Ns ns ns 

 Ns ns ns 
 
 Çizelge 3.Deformasyon varyans tablosu 

 Deformasyon A.Pembe  Pembe    
14-193  2,90 bc  3,54 a  3,40 ab  1,97 ef  

14-206  2,50 cd  2,52 cd  2,54 cd  1,67 fg  

Tybif  2,89 bc  2,26 de  2,77 cd  1,34 g  

LSD0.05 0,51     
 
 Çizelge 4. Sa laml k varyans tablosu 

 A.Pembe  Pembe    
14-193  3,17 c  2,20 de  2,10 de  6,74 b  

14-206  2,88 cd  2,29 de  2,39 cde  6,27 b  

Tybif  2,48 cde  2,22 de  1,95 e  7,62 a  
LSD

0.05
 0,80     

 
 Çizelge 5. Çe it, olum ve yönün baz  mekanik özelliklere etkisi 

   Kopma gerilimi  Delinme Enerji  Elastikiyet  

 
 

4,53 a 14-193   119,04 a 14-193   0,30 a 14-206   
3,62 b 14-206     93,34 b Tybif   0,29 a Tybif   
3,40 b Tybif     93,18 b 14-206   0,27 a 14-193   
LSD

0.05
 0,31  LSD

0.05
 10,44   

Olum 
 

5,42 a Ye il          117,13 a K rm z      0,38 a Ye il          
3,81 b A.pembe   111,88 a Pembe     0,29 b A.Pembe   
3,10 c Pembe     111,44 a A.Pembe  0,24 c Pembe      
3,08 c K rm z      66,96 b Ye il           0,23 c K rm z        
LSD

0.05
 0,36  LSD

0.05
 12,06  LSD

0.05
 0,07 

Yön 
 

3,84 a Yan       98,03 a Yan  0,30 a Yan    
3,86 a Uç   105,67 a Uç    0,28 a Uç     
CV (%)11,30 CV (%) 14,10 CV (%) 21,66   

 Ns * ns 
 Ns ns ns 

 Ns ns ns 
 
 Çizelge 6. Delinme enerjisi varyans tablosu 

Delinme Enerjisi A.Pembe  Pembe    
14-193  116,87 bc  142,71 a  137,17 ab  79,44 ef  

14-206  101,0 cd  101,75 cd  102,61 cd  67,35 fg  

Tybif  116,46 bc  91,17 de  111,63 cd  54,10 g  

LSD
0.05

  20,88     

 
Çizelge 7. Denemede kullan lan çe itlerin olum zamanlar na renk analizleri 

  L* a* b* C* h 

Tybif 

Ye il 56,59583 -14,1792 26,955 30,45833 117,7483 
A.pembe 49,51288 12,50303 28,86887 31,86461 67,5616 
Pembe 46,44112 21,59205 31,21651 38,18437 55,63898 
K rm z  42,88548 27,99544 33,51827 41,14655 49,0069 
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14-206 
 

Ye il 61 -13,8225 27,5175 30,79583 116,6958 
A.pembe 53,9038 9,222059 32,01636 33,5309 74,24977 
Pembe 48,80256 22,19618 3 ,24586 43,48071 59,36307 
K rm z  42,01052 27,89648 30,58708 41,42207 47,68977 

 

14-193 
 

Ye il 64,8925 -13,8708 28,955 32,10917 115,6192 
A.pembe 51,03345 16,67125 35,25025 39,40221 65,74004 
Pembe 42,55084 28,08351 31,65187 42,45265 48,23326 
K rm z  40,42044 29,75215 28,65868 41,31484 43,91488 

 
 

 
 2017 lkbahar ve Sonbahar dönemlerinde 1 adet ticari domates çe idi(Tybif) ve 2 adet 

BATEM’de geli tirilen çe it aday  (14-193 ve 14-206) ile serada tesadüf bloklar  deneme desenine göre deneme 
kurulmu tur. Dört farkl  olum zaman nda (ye il, aç k pembe, pembe ve k rm z ) toplanan meyveler, iki farkl  noktadan 
tekstür analizine tabi tutulmu tur. Bu dönemlerde elde edilen sonuçlar çe itlerin olum dönemlerine göre ayr  ayr  istatistiki 
analizlere tabi tutulmu  ve sonuçlar Çizelge 8-40 aras nda verilmi tir. 
 
  
 
Delinme Kuvveti (Newton) 
Çal man n 2017 ilkbahar döneminde delinme kuvvetine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Çal ma sonucunda 
elde edilen veriler olum dönemine göre analiz edilmi tir. Yap lan istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre 
önemli fark oldu u tespit edilmi tir(Çizelge 8 ve 9). Aç k Pembe olum döneminde çe itlerle depolama süreleri aras nda 
interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 10’da verilmi tir. 
 
Çizelge 8. lkbahar döneminde çe itlerin delinme kuvvetine göre etkileri (N) 

   Pembe   
Tybif 21,25 c 12,85 b 10,77 b 9,72 b 
14-193 24,62 a 14,54 a 12,24 a 11,3 a 
14-206 22,58 b 12,63 b 11,65 a 11,41 a 
LSD 1,29*** 0,73*** 0,67*** 0,67*** 
Ortalama 22,82 13,34 11,55 10,81 
CV(%) 7,5 7,6 7,8 8,3 
nt. n.s. Çe it Depolama n.s. n.s. 

 
Çizelge 9. lkbahar döneminde depolama sürelerinin delinme kuvvetine etkisi(N) 

  Pembe  
0. gün 26,76 a 20,39 13,56 12,77 
4. gün 25,09 b 13,93 12,29 11,47 
8. gün 22,89 c 12,58 11,39 10,83 
12. gün 21,20 c 10,75  0,8 9,81 
16. gün 18,08 c 9,06 9,73 9,17 
LSD 1,66*** 0,96*** 0,88*** 0,88*** 
Ortalama 22,8 13,34 11,55 10,81 
CV(%) 7,5 7,6 7,8 8,3 
nt. n.s. Çe it depolama n.s. n.s. 

 
Çizelge 10. lkbahar döneminde aç k pembe olum a amas nda delinme kuvveti çe it depolama interaksiyon verileri(N) 

  0. Gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 19,31 b 13,65 cd  1,96 ef 10,49 fg 8,85 g 
14-193 23,28 a 15,08 c 13,97 cd 11,41 ef 8,96 g 
14-206 18,56 b 13,06 de 11,81 ef 10,37 fg 9,36 g 
LSD 1,66* 
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Ortalama 13,34 
 
 Gerilim (Newton/mm) 
Çal man n 2017 ilkbahar döneminde gerilim de erlerine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Yap lan istatistik 
analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. Aç k Pembe olum a amas nda çe itlerle 
depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 13’da verilmi tir. 
 
Çizelge 11. lkbahar döneminde çe itlerin gerilime göre etkileri (N/mm) 

   Pembe  
Tybif 10,63 c 6,43 b 5,39 b 4,86 b 
14-193 12,31 a 7,27 a 6,12 a 5,65 a 
14-206 11,29 b 6,31 b 5,82 a 5,71 a 
LSD 0,63*** 0,37*** 0,34*** 0,32*** 
Ortalama 11,41 6,67 5,77 5,40 

CV(%) 7,5 7,5 7,8 8,5 

nt. n.s. Çe it depolama n.s. n.s. 
 
Çizelge 12. lkbahar döneminde depolama sürelerinin gerilime göre etkileri (N/mm) 

  Pembe  

0. gün 13,38 a 10,20 a 6,78 a 6,38 a 
4  gün 12,54 b 6,96 b 6,15 b 5,74 b 
8. gün 11,44 c 6,29 c 5,69 c 5,42 b 
12. gün 10,64 c 5,38 d 5,39 c 4,91 c 
16. gün 9,04 d 4,53 e 4,86 d 4,58 c 
LSD 0,82*** 0,47*** 0,44*** 0,43*** 
Ortalama 11,41 6,67 5,77 5,40 
CV(%) 7,5 7,5 7,8 8,5 
int n.s. Çe it depolama n.s. n.s. 

 
Çizelge 13. lkbahar döneminde aç k pembe olum a amas nda gerilimin çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gü 16.gün 
Tybif 6,66 b 6,82 cd 5,98 ef 5,24 fg 4,43 g 
14-193 11,64 a 7,54 c 6,99 c 5,70 ef 4,48 g 
14-206 9,28 b 6,53 de 5,90 ef 5,18 fg 4,68 g 
LSD 0,82* 
Ortalama 6,67 

 
Deformasyon (mm) 
Çal man n 2017 ilkbahar döneminde deformasyon de erlerine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Olum 
dönemleri için yap lan ayr  ayr  istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark olmad  tespit 
edilmi tir. Depolama süreleri için yap lan istatistiki analizde ise 5 düzeyinde önemli farklar bulunmu tur. 
 
Çizelge 14. lkbahar döneminde çe itlerin deformasyona etkisi (mm) 

    embe  
Tybif 4,34 5,97 6,53 6,61 
14-193 4,52 6,42 6,62 6,98 
14-206 4,41 6,63 6,49 6,97 
LSD n.s. n.s. n.s. n.s. 
Ortalama 4,42 6,34 6,55 6,5 

CV 11 13 8,5 11 

nt. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Çizelge 15. lkbahar döneminde depolama sürelerinin deformasyona etkileri (mm) 
Depolama süresi  Pembe  

0. gün 3,93 c 5,43 c 5,31 d 5,69 
4. gün 4,26 bc 5,61 c 5,81 cd 6,03 
8. gün 4,72 ab 6,01 bc 6,16 c 6,69 
12. gün 4,65 ab 6,80 b 6,99 b 7,16 
16. gün 4,86 a 7,84 a 8,46 a 8,70 
LSD 0,47** 0,80*** 0,53*** 0,78*** 
Ortalama 4,42 6,34 6,55 6,85 
CV 11 13 8,5 11 
nt.  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
 

Çal man n 2017 ilkbahar döneminde sa laml k de erlerine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Yap lan istatistik 
analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. K rm z  olum a amas nda çe itlerle 
depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 18’de verilmi tir. 
 
Çizelge 16. lkbahar döneminde çe itlerin sa laml a etkisi(N/mm) 

   Pembe Pembe  
Tybif 2,50 1,13 ab 0,87 b 0,79 
14-193 2,78 1,22 a 0,99 a 0,86 
14-206 2,62 1,02 c 0,93 ab  0,84 
LSD n.s. 0,12** 0,07* n.s. 
Ortalama 2,63 1,12 0,93 0,83 
CV 12 14 10 13 
nt. n.s. n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 17. lkbahar döneminde depolama sürelerinin sa laml a etkisi (N/mm) 
Depolama süresi  Pe be  

0. gün 3,43 a 1,90 a 1,30 a 1,15 a 
4. gün 2,98 b 1,26 b 1,06 b 0,96 b 
8. gün 2,59 c 1,07 c 0, 3 c 0,82 c 
12. gün 2,30 c 0,80 d 0,78 d 0,69 d 
16. gün 1,87 d 0,58 e 0,58 e 0,53 e 
LSD 0,30*** 0,14*** 0,09*** 0,10*** 
Ortalama 2,63 1,12 0,93  0,83 
CV 12 14 10 13 
nt. n.s. n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 18. lkbahar döneminde k rm z  olum a amas nda sa laml n çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 1,21 a 0,95 bc 0,69 de 0,62 ef 0,49 f 
14-193 1,15 a 1,12 ab 0,88 c 0,63 ef 0,52 ef 
14-206 1,09 ab 0,82 cd 0,88 c 0,83 cd 0,57 ef 
LSD 0,19* 
Ortalama 0,83 

 
(Newton/mm2) 

Çal man n 2017 ilkbahar döneminde elastikiyet modülü de erlerine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Yap lan 
istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. K rm z  olum a amas nda 
çe itlerle depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 21’de verilmi tir. 
 
Çizelge 19. lkbahar döneminde çe itlerin elastikiyet modülüne etkisi (N/mm2) 

   Pembe  
Tybif 1,25 0,56 ab 0,44 b 0,39 
14-193 1,39 0,61 a 0,49 a 0,43 
14-206 1,31 0,51 b 0,46 ab 0,42 
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LSD n.s. 0,04** 0,03* n.s. 
Ortalama 1,32 0,56 0,46 0,41 

CV 12 14 10 12 

nt. n.s. n.s. n.s. Çe it depolama 
 
Çizelge 20. lkbahar döneminde depolama sürelerinin elastikiyet modülüne etkisi (N/mm2) 
Depolama süresi  Pembe  

0. gün 1,71 a 0,95 a 0,65 a 0,57 a 
4. gün 1,49 b 0,63 b 0,53 b 0,48 b 
8. gün 1,30 c 0,54 c 0,46 c 0,41 c 
12. gün 1,15 c 0,40 d 0,39 d 0,34 d 
16. gün 0,93 d 0,29 e 0,29 e 0,26 e 
LSD 0,05*** 0,06*** 0,04*** 0,04*** 
Ortalama 1,32 0,56 0,46 0,41 
CV 12 14 10 12 
nt. n.s. n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 21. lkbahar döneminde k rm z  olum a amas nda elastikiyet m. çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 0,60 a 0,47 bc 0,34 de 0,31 ef 0,24 f 
14-193 0,57 a 0,56 ab 0,44 c 0,31 ef 0,26 ef 
14-206 0,54 ab 0,41 cd 0,44 c 0,41 cd 0,28 ef 
LSD 0,08* 
Ortalama 0,41 

 
 

 
Delinme Kuvveti (Newton) 
Çal man n 2017 sonbahar döneminde delinme kuvveti de erlerine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Yap lan 
istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. Ye il ve K rm z  olum 
a amalar nda çe itlerle depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 24 ve Çizelge 
25’te verilmi tir. 
 
Çizelge 22. Sonbahar döneminde çe itlerin delinme kuvvetine etkisi(N) 

   Pembe  
Tybif 23,31 c 11,97 10,60 8,58 
14-193 32,44 a 13,46 13,81 9,65 
14-206 27,39 b 11,79 10,44 7,66 
LSD 1,33 n.s. 1,47 0,49 
Ortalama 27,71 12,40 11,61 8,63 
CV 6,5 20 16 7,8 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 23. Sonbahar döneminde depolama sürelerinin delinme kuvvetine etkisi(N) 
Depolama süresi  Pembe  
0. gün 27,80 a 17,42 a 13,99 a 9,37 a 
4. gün 29,08 a 15,11 a 13,96 a 8,52 bc 
8. gün 27,97 a 11,35 b 12,55 a 9,17 ab 
12. gün 28,31 a 10,05 bc 9,29 b 7,58 d 
16. gün 25,43 b 8,10 c 8,30 b 8,51 c 
LSD 1,70 2,84 1,90 0,65 
Ortalama 27,71 12,40 11,61 8,63 
CV 6,5 20 16 7,8 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. Çe it depolama 
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Çizelge 24. Sonbahar döneminde ye il olum a amas nda delinme kuvveti çe it depolama interaksiyon verileri 
      

Tybif 24,92 gh  25,30 gh  24,26 h  22,70  19,37 j 
14-193 34,01 ab 32,29 abc 31,15 bcd 34,68 a 31,09 bcd 
14-206 25,46 gh  29,65 cde 28,50 def 27,54 efg 25,81 fgh 
LSD 2,99 
Ortalama 27,71 

 
Çizelge 25. Sonbahar döneminde k rm z  olum a amas nda delinme kuv. çe it depolama interaksiyon verileri 

      
Tybif 9,53 a 7,09 cd 9,62 a 6,76 de 9,91 a 
14-193 9,24 ab 9,63 a  9,77 a 9,66 a 9,96 a 
14-206 9,35 a 8,85 ab 8,13 bc 6,33 de 5,66 e 
LSD 1,12 
Ortalama 8,63 

 
Gerilim (Newton/mm) 
Çal man n 2017 sonbahar döneminde gerilim de erlerine ait verileri a a daki tablolarda verilmi tir. Yap lan istatistik 
analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. Ye il veK rm z  olum a amalar nda 
çe itlerle depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 28 ve Çizelge 29’da verilmi tir. 
 
Çizelge 26. Sonbahar döneminde çe itlerin gerilime etkisi(N/mm) 

   Pembe  
Tybif 5,83 c 2,99 2,65 b 2,14 b 
14-193 8,11 a 3,36 3,45 a 2,41 a 
14-206 6,85 b 2,94 2,61 b 1,91 c 
LSD 0,32 n.s. 0,37 0,12 
Ortalama 6,92 3,10 2,90 2,15 

CV 6 22 16 8 
nt. Çe it depolama   Çe it depolama 

 
Çizelge 27. Sonbahar döneminde depolama sürelerinin gerilime etkisi (N/mm) 

  Pembe  
0. gün 6,95 a 4,35 a 3,49 a 2,34 a 
4. gün 7,27 a 3,78 a 3,49 a 2,13 bc 
8. gün 6,99 a 2,83 b 3,13 a 2,29 ab 
12. gün 7,07 a 2,51 bc 2,32 b 1,89 d 
16. gün 6,35 b 2,02 c 2,07 b 2,12 c 
LSD 0,43 0,71 0,47 0,16 
Ortalama 6,92 3,10 2,90 2,15 
CV 6 22 16 8 
nt. Çe it depolama   Çe it depolama 

 
Çizelge 28. Sonbahar döneminde ye il olum a amas nda gerilim çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 6,23 gh  6,32gh  6,06 h  5,67  4,84 j 
14-193 8,25 ab 8,07 abc 7,78 bcd 8,67 a 7,77 bcd 
14-206 6,36 gh  7,41 cde 7,12 def 6,88 efg  6,45 fgh 
LSD 0,73 
Ortalama 6,92 

 
Çizelge 29. Sonbahar döneminde k rm z  olum a amas nda gerilim çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 2,38 a 1,77 cd 2,40 a 1,69de 2,48 a 
14-193 2,31 ab 2,40 a 2,44 a 2,41 a 2,49 a 
14-206 2,33 a 2,22 ab 2,03 bc 1,58 de 1,41 e 
LSD 0,28 
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Ortalama 2,15 
 
Deformasyon (mm) 
Çal man n 2017 sonbahar döneminde deformasyon de erlerine ait verileri a a da (çizelge30 ve 31’de) verilmi tir. 
Yap lan istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. Ye il olum 
a amas nda çe itlerle depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 32’de verilmi tir. 
 
Çizelge 30. Sonbahar döneminde çe itlerin deformasyona etkisi (mm) 

   Pembe  
Tybif 4,31 b 4,89 5,55 5,74 a 
14-193 4,87 a 5,22 5,60 5,46 ab 
14-206 4,38 b 5,10 5,05 4,86 b 
LSD 0,26 n.s. n.s. 0,59 
Ortalama 4,52 5,07 5,40 5,35 

CV 7,5 12 16 15 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. n.s. 

 
Çizelge 31. Sonbahar döneminde depolama sürelerinin deformasyona etkisi (mm) 

  Pembe  

0. gün 3,33 c 4,74 c 4,96 4,34 c 
4. gün 4,09 b 5,35 ab 5,28 4,79 bc 
8. gün 4,97 a 5,64 a 5,71 6,05 a 
12. gün 4,99 a 4,89 bc 5,57 6,12 a 
16. gün 5,23 a 4,72 c 5,49 5,47 ab 
LSD 0,33 0,59 n.s. 0,77 
Ortalama 4,52 5,07 5,40 5,35 
CV 7,5 12 16 15 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. n.s. 

 
Çizelge 32. Sonbahar döneminde ye il olum a amas nda deformasyon çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 3,42 gh 3,78 fg 4,95 bcd 4,20 ef 5,18 abcd 
14-193 3,49 gh 4,62 de 5,16 abcd 5,50 ab 5,59 a 
14-206 3,07 h 3,86 fg 4,79 cd 5,27 abc 4,91 cd 
LSD 0,57 
Ortalama 4,52 

 
 

Çal man n 2017 sonbahar döneminde sa laml k de erlerine ait verileri a a da (çizelge 33 ve 34’te) verilmi tir. Yap lan 
istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. Ye il ve k rm z  olum 
a amalar nda çe itlerle depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 35 ve Çizelge 
36’da verilmi tir. 
 
Çizelge 33. Sonbahar döneminde çe itlerin sa laml a etkisi (N/mm) 

   Pembe  
Tybif 5,62 c 2,46 1,99 b 1,55 b 
14-193 6,89 a 2,65 2,47 a 1,82 a 
14-206 6,48 b 2,28 2,13 b 1,63 b 
LSD 0,40 n.s. 0,28 0,16 
Ortalama 6,33 2,46 2,20 1,67 

CV 8 22 17 13 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 34. Sonbahar döneminde depolama sürelerinin sa laml a etkisi (N/mm) 

  Pembe  
0. gün 8,36 a 3,69 a 2,80 a 2,20 a 
4. gün 7,14 b 2,83 b 2,623 a 1,79 b 
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8. gün 5,65 c 2,01 c 2,17 b 1,54 c 
12. gün 5,64 c 2,04 c 1,83 bc 1,24 d 
16. gün 4,85 d 1,72 c 1,56 c 1,56 c 
LSD 0,52 0,57 0,38 0,20 
Ortalama 6,33 2,46 2,20 1,67 
CV 8 22 17 13 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 35. Sonbahar döneminde ye il olum a amas nda sa laml k çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 7,31 cd 6,71 def 4,89  5,40 gh  3,77 j 
14-193 9,48 a 7,03 cde 6,09 fgh 6,30 efg 5,55 gh  
14-206 8,30 b 7,68 bc 5,95 fgh 5,22 h  5,23h  
LSD 0,90 
Ortalama 6,33 

 
Çizelge 36. Sonbahar döneminde k rm z  olum a amas nda sa laml k çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 2,06 ab 1,42 def 1,36 ef 1,13 f 1,80 bcd 
14-193 2,31 a 1,93 abc 1,63 cde 1,46 def 1,75 bcd 
14-206 2,23 a 2,01 abc 1,64 cde 1,12 f 1,14 f 
LSD 0,37 
Ortalama 1,67 

 
2) 

Çal man n 2017 sonbahar döneminde elastikiyet modülü de erlerine ait verileri a a da (Çizelge 37 ve 38’de) verilmi tir. 
Yap lan istatistik analiz sonucunda çe itler aras nda 5’e göre önemli fark oldu u tespit edilmi tir. Ye il ve K rm z  olum 
a amalar nda çe itlerle depolama süreleri aras nda interaksiyon mevcuttur. nteraksiyon verileri Çizelge 39 ve Çizelge 
40’ta verilmi tir. 
 
Çizelge 37. Sonbahar döneminde çe itlerin elastikiyet modülüne etkisi (N/mm2) 

   Pembe  
Tybif 1,40 c 0,61 0,49 b 0,39 b 
14-193 1,73 a 0,66 0,62 a 0,45 a 
14-206 1,62 b 0,57 0,53 b 0,41 b 
LSD 0,10 n.s. 0,07 0,04 
Ortalama 1,58 0,61 0,55 0,41 

CV 8 22 18 12 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 38. Sonbahar döneminde depolama sürelerinin elastikiyet modülüne etkisi (N/mm2) 

  Pembe  
0. gün 2,09 a 0,92 a 0,70 a 0,55 a 
4. gün 1,78 b 0,70 b 0,65 a 0,44 b 
8. gün 1,41 c 0,50 c 0,54 b 0,38 c 
12. gün 1,41 c 0,51 c 0,45 bc 0,31 d 
16. gün 1,21 d 0,43 c 0,39 c 0,39 c 
LSD 0,13 0,14 0,09 0,05 
Ortalama 1,58 0,61 0,55 0,41 
CV 8 22 18 12 
nt. Çe it depolama n.s. n.s. Çe it depolama 

 
Çizelge 39. Sonbahar döneminde ye il olum a amas nda elastikiyet m. çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 1,82 cd 1,67 def 1,22  1,35 gh  0,94 j 
14-193 2,37 a 1,75 cde 1,52 fgh 1,57 efg 1,39 gh  
14-206 2,07 b 1,92 bc 1,49 fgh 1,30 h  1,30 h  
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LSD 0,22 
Ortalama 1,58 

 
Çizelge 40. Sonbahar döneminde k rm z  olum a amas nda elastikiyet m. çe it depolama interaksiyon verileri 

 0. gün 4. gün 8. gün 12. gün 16.gün 
Tybif 0,51 ab 0,35 def 0,34 ef 0,28 f 0,45 bcd 
14-193 0,57 a 0,48 abc 0,40 cde 0,36 def 0,43 bcd 
14-206 0,56 a 0,50 abc 0,41 cde 0,28 f 0,28 f 
LSD 0,09 
Ortalama 0,41 

 
 

Çal mada 2017 çe itlerin sonbahar dönemine ait her olum dönemi için renk ölçümleri yap larak a a daki Çizelge 41'de 
verilmi tir. 
Çizelge 41. Çe itlerin olum dönemlerine gore renk de erleri 

  L* a* b* C* h 

Tybif 

Ye il 48,73 -13,08 27,52 30,59 115.52 
A.pembe 49,60 7,46 30,42 33,35 75.65 
Pembe 45,26 19,07 30,21 36,11 58.46 
K rm z  43,78 25,47 31,69 41,59 51.44 

 

14-193 
 

Ye il 50.10 -11.97 25.32 28.05 114.90 
A.pembe 44.42 13.10 22.78 27.12 62.26 
Pembe 42.74 15.85 23.75 29.09 58.16 
K rm z  40.08 19.99 24.00 31.30 50.40 

 

14-206 
 

Ye il 47.89 -12.45 25.86 28.70 115.76 
A.pembe 44.82 13.57 23.08 28.02 60.84 
Pembe 40.16 17.37 24.18 30.45 55.72 
K rm z  39.58 25.01 24.78 35.23 44.80 

 

 

u an için bir ara yay n dü ünülmemektedir. 

 

Herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 

 

Herhangi bir de i iklik önerisi yoktur. 
 

Materyal ve Yöntem ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Herhangi bir de i iklik önerisi yoktur. 
 

 

4.3. Personel: Dr. Aylin KABA ' n kurumdan ayr lmas ndan dolay  Serkan AYDIN' n projeye yürütücü olarak dahil 
edilmesi önerilmektedir. 
 

 

4.4. Bütçe: Herhangi bir de i iklik önerisi yoktur. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ 10/02/2018  

 
Proje Lideri  

Serkan AYDIN 10/02/2018  
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Kamkat (Fortunella margarita 

 

PROJE NUMARASI TAGEM/HSGYAD/17/A03/P06/138 

 Demet YILDIZ TURGUT 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 2017 

     01/01/2017 ile  31/12/2017   aras  

 

  
Kamkat (Fortunella spp.) Rutaceae familyas n n Fortunella cinsine ait olup, askorbik asit, karotenoidler, uçucu ya lar ve 
flavonoidler aç s ndan zengin bir turunçgil meyvesidir. Di er turunçgil meyvelerinden farkl  olarak kabu u ile birlikte 
tüketilebilmektedir. Son y llarda çe itli tar msal ara t rma kurulu lar  ve üniversiteler taraf ndan yürütülen kamkat 
yeti tiricili i ve çe it geli tirme çal malar yla, ülkemizde bu meyvenin daha fazla tan nmas  ve üretiminin artt r lmas  
hedeflenmekte ve büyük bahçe tesisleri kurulmas  yönünde üreticiler te vik edilmektedir.  
Taze meyve ve sebzeler hasattan sonra canl l klar n  devam ettirirler. Bütün bu ya amsal faaliyetler meyve ve sebzelerin 
olgunla mas n  h zland rarak bozulmas na ve raf ömrünün k salmas na sebep olmaktad r.  Meyve ve sebzeler meyve suyu, 
reçel, marmelat, kurutma gibi birçok ürüne i lenerek dayan kl  hale getirilebilmektedir. leme yöntemlerinin meyve ve 
sebzeler üzerindeki etkileri genellikle renk, lezzet, tekstür gibi kalite kriterleriyle ili kilendirilmektedir. Di er yandan, 
meyve ve sebzelerin içerdi i biyoaktif bile enlerin sa l k üzerine olumlu etkileri nedeniyle, bu bile enlerin g da i leme 
süreçlerindeki de i imlerinin incelenmesi ve korunmas na yönelik çal malar da son y llarda önem kazanm t r. 
Bu proje ile kamkat meyvesinin farkl  ürünlere i lenerek de erlendirilme olanaklar n n ara t r lmas  amaçlanm t r.  Bu 
kapsamda kamkat meyvesi kurutma, reçel ve meyve tozuna i lenecektir. Meyvede ve son üründe fiziksel ve kimyasal kalite 
analizleri yap larak, uygun üretim parametreleri ortaya konacakt r. 

 

 

  
Proje çal malar  01/01/2017 itibariyle ba lam t r. Dönem bulgular  a a daki bölümde verilmi tir.  

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 
Çal mada materyal olarak  kullan lacak Nagami (Fortunella margarita Swing.) kamkat çe idine ait meyveler Antalya Bat  
Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nde bulunan kamkat parsellerinden  2017 Ocak ay nda hasat edildi. Meyvelerde 
fiziksel ve fizikokimyasal analizler gerçekle tirilmi tir (Çizelge 1.). Di er fitokimyasal analizler için meyvede 
ekstarksiyonlar gerçekle tirilmi  ve ektraktlar analiz an na kadar  -18°C’ de muhafaza edilmi tir. 

Fortunella margarita   

  

 12,58 ± 1,60  

Meyve eni (mm) 2,24± 0,11 
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Meyve boyu (mm) 3,52± 0,26 

pH 3,21 ± 0,20  

 1,50± 0,32  

 15 ± 1,21  

Su aktivitesi 0,903 ± 0,03  

Toplam kuru madde (%) 15,25 ± 3,06  

Kabuk rengi 

L* 61,26 ±1,52  

a* 28,60±2,21  

b* 59,95±2,44  

Chroma 66,46±2,49  

Hue 64,49±1,85  

 

L* 62,14 ±0,16 

a* 3,70 ±0,32 

b* 53,99± 0,58 

Chroma 54, 12±0.77 

Hue 86,07± 0,35 

 
Proje kapsam nda meyveler 4 farkl  kurutma yöntemiyle kurutulmu , iki farkl  i leme yöntemiyle reçele i lenmi  ve 4 
farkl  yöntemle meyve tozuna i lenmi tir.  

 
Kamkat meyveleri kal nl  ayarlanabilen mandolin dilimleyici ile 4 mm kal nl nda dilimlenerek ön i lemli (ha lama) ve 
ön i lemsiz olarak farkl  kurutma yöntemleriyle kurutma çal malar na ba lanm t r. 
1. S cak hava ile kurutma (SHK):  Ön i lemli ve ön i lemsiz kamkat dilimleri EKS S Endüstriyel Kurutma 
Sistemleri Limited irketi (Isparta) taraf ndan imal edilen laboratuar tipi kurutma f r n nda 60°C de 1.3 m/sn hava h z nda, 
gerçekle tirilmi tir.  
2. Vakum alt nda kurutma (VK): Vakum alt nda kurutma denemeleri için 22 litre kapasiteli, ortam s cakl  5 °C’ 
den 200 °C’ ye kadar ç kabilen, iç haznesi paslanmaz çelik malzemeye sahip vakumlu kurutucu (Vacucell VUS-
B2V/VU55, MMM Medcenter, Germany) kullan lm t r. Vakum alt nda kurutma 60° C de 15 kPa vakum alt nda 
gerçekle tirilmi tir. 
3. Ultrason destekli ozmotik önkurutma sonras  s cak hava ile tamamlay c  kurutma (UDOSHK): Bu amaçla ön 
i lemli ve ön i lemsiz kamkat dilimleri ultrasonik su banyosunda  55 eker çözeltisi içerisinde, meyve/ çözelti oran  2/5 
olacak ekilde, 30° C de 2 saat ön kurutmaya tabi tutulmu . Ön kurutma sonras  s cak hava kurutma f r n nda (60 ° C- 1.3 
m/sn ) tamamlay c  kurutma yap lm t r. 
4. Mikrodalga destekli s cak hava kurutma (MK): Bu yöntemde Siemens marka çok fonksiyonlu mikrodalga f r n 
kullan lm t r. Ön denemeler sonras  ön i lemli ve ön i lemsiz kamkat dilimleri 90 W- 60° C de kurutulmu tur. 

 
Kamkat meyveleri bütün ve do ranm  olarak iki farkl  ekilde reçele i lenmi tir. Meyvelerde kabuk soyma i lemi 
gerçekle tirilmemi tir. Ön i lem olarak meyveler 10-15 dakika s cak suda ha lanm , . Daha sonra 1000 g meyve a rl  
üzerinden meyvelere katlama usulüyle 1000 g eker ilavesi yap larak 12 saat oda s cakl nda bekletilmi tir. Reçel üretimi 
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aç k kazanda pi irme tekni iyle gerçekle tirilecektir. Suda çözünür kuru madde miktar  60 briks olunca pH de eri 2.8-3.5 
de erleri aras nda olacak ekilde sitrik asit ilavesi yap lm t r. Pi irme i lemi suda çözünür kuru madde miktar  68-70 Briks 
oluncaya kadar devam ettirmi tir.  Reçeller s cak dolum tekni iyle (88ºC) metal kapakl  cam kavanozlara doldurularak 
a zlar  kapat lm  ve analiz an na kadar buzdolab nda muhafaza edilmi tir.  
Meyve Tozu  ür  
Meyveler ev tipi blender kullan larak püre haline getirilmi ,  pürenin bir k sm na  10 maltodekstrin (10 DE-Dekstroz 
e de eri)  ilave edilerek manyetik kar t r c  ile homojen hale gelene kadar kar t r lm t r.  Di er k sm na maltodekstrin 
ilave edilmemi tir. Haz rlanan püreler kal nl  3 mm olacak ekilde petrilere konularak s cak hava kurutma f r n nda ve 
liyofilizatörde (Christ Beta 2-8 LD plus) olmak üzere 2 farkl  kurutma yöntemiyle kurutulmu tur. S cak hava ile kurutma 
yöntemi s cak hava ile kurutma f r n nda 1 m/sn hava h z nda,  65ºC ‘de 7 saat süre ile gerçekle tirlmi tir. Dondurarak 
kurutma iki a amada gerçekle tirilmi tir. lk a amada -18°C’ de 1.2 mbar bas nçta 30 dk. , ikinci a amada -60°C 0.011 
mbar 20 saat süre ile i lem gerçekle tirilmi tir. Kurutulmu  püreler b çakl  ö ütücüde (Retsch GRINDOMIX GM 200) 
10.000 rpm sabit h zda 60 sn. süre ile ö ütülmü tür.   

Taze meyve ve üretilen ürünlerde renk, nem içeri i toplam fenolik madde, toplam flavonoid madde, antioksidan aktivite, 
L-askorbik asit, organik asit bile imi analizlerinin bir k sm  yap lm  bir k sm  devam etmektedir. Gerçekle tirilen 
analizlerden baz lar na ait sonuçlar a a da verilmi tir. 

at dilimlerine ait kurumadde su aktivitesi (aw) 
 

 Kurutma 
Yöntemi 

Kurumadde (g/100g) Su aktivitesi (aw) 

 SHK 87,09±1,84 0,253±0,002 
VK 87,70±0,28 0,257±0,02 
UDOKSHK 87,78±0,90 0,280±0,0045 
MDSHK 87,15±0,09 0,278±0,007 

 SHK 87,93±0,48 0,236±0,005 
VK 87,16±0,24 0,276±0,008 
UDOKSHK 88,34±2,10 0,258±0,009 
MDSHK 87,25±0,62 0,272±0,002 

 

 

 

 Kurumadde 
(g/100 g) 

Su aktvitesi (aw) 

1 76.35± 0.32 0.809±0.05 
2 75.36± 0.25 0.803±0.03 

 

Çizelge 4.  

 

Ön i lem Kurutma Yöntemi Kurumadde (g/100 
g) 

Su aktivitesi (aw) 

MALTODEKSTR NS Z DK 89.68± 0.03  0,106± 0.003  
SHK 88.16± 0.03  0,221± 0.004  

MALTODEKSTR NL  DK 87.05±0.02  0,211±0.003  
SHK 89.51± 0.02  0.282± 0.004  

DK: Dondurarak kurutma ; SHK: S cak hava ile kurutma 
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Çizelge 5.  

 Kurutma 
 

L* a* b* C hue 

Ö
n 

i
le

m
si

z SHK 6 9 , 1 6 ± 0 , 9 7 7,09 ±0,07 47,87±0,74  48,38± 0,74  81,57 ±0,08 
VK 7 0 , 2 9 ± 0 , 3 3 8,94 ±0,03 50,26 ±0,28  51,05 ±0,28 79,90 ±0,03  
UDOKSHK 6 9 , 0 9 ± 0 , 4 8 4,57 ±0,47 50,27 ±2,95  50,48±2,93 84,78 ±0,61  
MDSHK 6 6 , 1 2 ± 0 , 5 6 8,84 ±0,25 54,02 ±0,93  54,74 ±0,89  80,69±0,38 

Ö
n 

i
le

m
li SHK 5 7 , 3 9 ± 0 , 6 3 11,04 ±1,92 43,34± 1,06  44,74± 1,43 75,74 ±2,15  

VK 6 1 , 6 6 ± 1 , 1 9 10,17±0,06 47,65±0,33  48,72±0,33 77,95 ±0,03 
UDOKSHK 7 1 , 3 5 ± 0 , 2 2 5,67 ±0,21 49,47 ±0,54  49,79 ±0,52  83,45 ±0,27  
MDSHK 6 0 , 7 5 ± 0 , 1 5 13,44 ±0,23 46,23± 0,32  48,14 ±0,26  73,78 ±0,35  

 

 

Reçel no L* a* b* C hue 
1 19.92± 0.22 3.43± 0.17 7.76± 0.38 8.45± 0.40 66.69± 0.73 
2 19.54± 0.29 2.02 ±0.26 5.91± 0.81 6.25± 0.79 70.92± 2.86 

 

 

Ön i lem Kurutma 
Yöntemi 

L* a* b* Chroma Hue 

M
A

LT
O

D
EK

ST
R

N
S

Z 

DK 87.12±0.04 4.10± 0.02 41.91± 0.09  42.13± 0.07 84.40± 0.04 
SHK 75.47± 0.20 4.59± 0.192 54.98± 0.06 55.17± 0.06  85.22± 0.20 

M
A

LT
O

D
EK

ST
R

N
L

 

DK 84.57±0.16 -1.36±0.22 47.90±0.06 47.92±0.07 -88.37±0.27 
SHK 75.96± 0.55 3.49± 0.11 54.14± 0.36  54.25± 0.36 86.31± 0.14  

 

Çizelge 8. 
 

   Toplam Fenolik Madde 
 

Ön i lemsiz SHK 617,35 ±7,17  
VK 676, 00± 2,53 
UDOKSHK 397,13 ±1,05 
MDSHK 368,28± 10,26 

Ön i lemli SHK 522,14± 5,26 
VK 543,51± 3,42 
UDOKSHK 113,74 ±3,84 
MDSHK 313,74 ±6,01 

 

 

 

 T.fenolik 
 

GAE /100 g) 
1 87.79± 2.02 
2 83.53 ±1.17 
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 Kurutma yöntemi  
(mg GAE /100 g) 

MALTODEKSTR NS Z DK 697.90± 5.25  
SHK 320.09± 13.07  

MALTODEKSTR NL  DK 445.56 ±19.81  
SHK 262.75± 5.10  

 

 
 Proje kapsam nda yer alan meyve tozu üretimi k sm  zmir ‘de EGE hracatç  Birli i taraf ndan düzenlenen V. G da AR-
GE Proje Pazar ’nda “Turunçgillerin Küçük Mücevheri; Fonksiyonel Kamkat (Fortunalle margarita Swing) Tozu Üretimi” 
ad yla  poster olarak sergilenmi tir.  
 
 

 

 
Projede darbo az yoktur.  

 

  

 

  
Yap lan ön denemeler ve proje dan man n n önerisi ile projenin kurutma yöntemlerinde de i iklikler önerilmektedir. Bu 
kapsamda kurutma yönteminde dondurarak kurutma uygulamas n n ç kar lmas , kurutma yöntemleri öncesi ön i lem 
(ha lama i lemi) eklenmesi,  
Kurutma yöntemlerinin s cak hava ile kurutma,  Ultrason destekli ozmotik kurutma+s cak hava kurutma, Vakum kurutma, 
Mikrodalga destekli s cak hava kurutma olarak düzenlenmesi önerilmektedir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
 Proje faaliyet takviminde bir de i iklik yoktur.  

 

4.3. Personel:  
Proje dan man  de i mi tir. Proje dan man n n Prof. Dr. Ayhan TOPUZ olarak de i tirilmesi önerilmektedir. 

 

  
Bütçe ile ilgili bir de i iklik yoktur.  
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  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Lideri  Demet YILDIZ TURGUT   
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Xylella fastidiosa Etmeni ile 

 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/BSAD/16/1/02-09(5) 

 Kübra YILDIZ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 2017 

     01/01/2017  ile     31/12/2017  aras  

 

  
Bu çal man n amac  Antalya ilinde önemli konukçu bitki türleri olan zeytin, ba , badem ve turunçgillerde etmenin 

varl n n ara t r lmas ; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmad n n belirlenmesi ve konu ile ilgili fark ndal k yarat lmas d r. Bu 

hedefleri yerine getirebilmek amac yla Antalya ilinde zeytin, ba , badem ve turunçgil üretim alanlar nda survey çal malar  

yürütülecek, bitki ve vektör örnekleri toplanacak ve bu örnekler serolojik (ELISA) ve moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz 

edilecektir. Bu yöntemlerle yap lan tespit sonucu tan  (serolojik ve moleküler testler) çal malar  gerçekle tirilecektir. Ayr ca 

hastal n izlenmesi için programlar olu turulacak; üretici ve teknik te kilatta fark ndal k yaratmak için e itim çal malar  

yürütülecektir. Bu çal ma sonunda elde edilecek veriler ülkesel risk de erlendirilmesinde ve X. fastidiosa’n n önlenmesine yönelik 

ulusal eylem plan n n olu turmas nda kullan labilecektir. Ayr ca tespit edilmesi durumunda eradikasyon çal malar  ba lat lacak ve 

etmenin ülkede yay lmas n  önleyecek tedbirler al nabilecektir. 

 

 

  
Proje liderinin do um izninde olmas ndan dolay  2016 y l nda herhangi bir çal ma yap lmam t r. 

 

 
lgili rapor döneminde yap lmas  gereken çal malar kapsam nda survey ve laboratuvar çal malar  bulunmaktad r. 

1.2.1. Metod 

 

Survey kapsam na al nan her bahçe alan  kö egenleri do rultusunda gezilerek ve bitkiler yapraklarda k smi yan kl k 

(leaf scorch), nekroz, lekelenme, sararma, dallarda kuruma, geriye ölüm, cücele me gibi belirtiler yönüyle incelenmi tir. Bahçenin 5 

farkl  noktas ndan tesadüfen seçilen 1 bitkiden (bahçe ba na toplam 3) her birinden 4 adet olmak üzere 20 cm uzunlu unda (5-6 

bo um içeren) sürgün örnekleri al nm t r. Örnek al nan bitkiler GPS cihaz  ile koordinatlar  belirlenmi tir (Çizelge 2). Al nan 

örnekler etiketlenerek torbalara yerle tirilmi , analiz edilmek üzere laboratuvara getirilmi  ve analizleri yap l ncaya kadar -20ºC’de 

muhafaza edilmi tir. 

 Sürvey yap lan il/ilçe, üretim alanlar  (dekar), toplam a aç say s  (adet), incelenen alan, a aç, örnek al nan bahçe say lar   
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Toplu 
meyveliklerin 

 

 

Toplam 

(Adet) 

 

alan (da) 

 

(Adet) 

Tahmini 
incelenen 

(Adet) 

A
nt

al
ya

 

                                                    -Zeytin  

Kepez 20.100 371.600 201 3.716 4 

 29.485 729.800 294,85 7.298 7 

Manavgat 23.831 878.029 238,31 8.780 8 

Serik 23.375 602.620 233,75 6.026 5 

Toplam  96.791 2.582.049 967,91 25.820 24 

 

1.2.1.2. Etmenin Tespiti  

Her bahçeden toplanan bitki örneklerinden her a açtan al nan rastgele bir sürgünde bulunan olgun yapraklar n damarlar  

ç kart lm t r. Toplam 0,5 g yaprak damar  tart larak havanda s v  azot içerisinde ezildikten sonra CTAB-metodu (Saponari et al., 

2014) kullan larak DNA ekstraksiyonlar  yap lm t r. Daha sonra örnekler moleküler (Real time PCR) olarak analiz edilmi tir. 

Bahçelerde yap lan gözlemlerde hastal k etmenine ait belirtilerin olmad ndan dolay  serolojik (EL SA) tan  i lemleri 

gerçekle tirilmemi tir. 

 

Real-time PCR testi Harper et al.(2010, erratum 2013)’ye göre a a da belirtilen XF-F ve XF-R primerleri ile XF-P probu 
kullan larak gerçekle tirilmi tir.  
 
XF-F(forward) 5’-CAC GGC TGG TAA CGG AAG A-3’ 
XF-R (reverse) 5’-GGG TTG CGT GGT GAA ATC AAG-3’ 
XF-P (probe) 5’ 6FAM -TCG CAT CCC GTG GCT CAG TCC-BHQ-1- 3’ 
 
 

PCR kar m  total genomik DNA (2 l), 2X master mix (10 l),10 M forward primer                          (0,6 l), 10 M 
reverse primer (0,6 l), 10 M prob (0,2 l), 50 g/ l BSA (0,12 l) ve su                                                          (6,48 l) içerecek 
ekilde haz rlanm t r. 

Bu kar m tabaklara yüklenerek a a daki ko ullara ayarlanan real-time cihaz na yerle tirimi tir. 

 
50 0C 2 dak.  1 döngü (UNG aktivasyonu) 

950C 10 dak.  1 döngü 

94 0C 10san  
                      40 döngü 
62 0C 40 san 

 
Ct (threshold cycle) de eri 35’tan az olan örnekler pozitif, 40’tan yüksek olanlar ise negatif olarak de erlendirilmi tir. 
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çal malar n n yürütüldü ü il/ilçe-köy, bahçeye ait bilgiler, çe it ismi ve örnek al nan a açlara ait koordinatlar 

durrahman-
lar 

Abdurrahman 
ASLAN  2  Gemlik  36º 58.385  N 

030º 55.930  E 
36º 58.384  N 
030º 55.941  E 

36º 58.380  N 
030º 55.951  E 

36º 58.378  N 
030º 55.945  E 

36º 58.385  N 
030º 55.930  E 

durrahman-
lar Ömer TAT 2 Ayval k/G

emlik 
37º 00.414  N 
030º 57.270  E 

36º 00.419  N 
030º 57.247  E 

36º 00.412  N 
030º 57.226  E 

36º 00.407  N 
030º 57.212  E 

36º 00.402  N 
030º 57.216  E 

3
0

ar n n yürütüldü ü il/ilçe-köy, bahçeye ait bilgiler, çe it ismi ve örnek al nan a açlara ait koordinatlar 
 

  

    1   3.    

vru do an  Ali EK M 30  Gemlik  36º 51.703  N 
031º 18.699  E 

36º 51.700  N 
031º 18.687  E 

36º 51.705  N 
031º 18.659  E 

36º 51.718  N 
031º 18.659  E 

36º 51.729  N 
031º 18.657  E 

3
0

vru do an Ahmet ERGEN 5  Gemlik  36º 51.584  N 
031º 18.708  E 

36º 51.592  N 
031º 18.704  E 

36º 51.606  N 
031º 18.699  E 

36º 51.605  N 
031º 18.703  E 

36º 51.585  N 
031º 18.716  E 

  

Çolakl   Emin AT  4  Marzelli 36º 50.573  N 
031º 19.078  E 

36º 50.266  N 
031º 19.092  E 

36º 50.255  N 
031º 19.088  E 

36º 50.238  N 
031º 19.094  E 

36º 50.245  N 
031º 19.081  E 

  

Çolakl   Tayyar 
SEV NÇ 7  Ayval k 

Gemlik  
36º 50.559  N 
031º 18.212  E 

36º 50.575  N 
031º 18.210  E 

36º 50.584  N 
031º 18.213  E 

36º 50.590  N 
031º 18.213  E 

36º 50.568  N 
031º 18.190  E 

  

eliç Belen  Faruk SÜRAL 7 Gemlik  36º 55.333  N 
031º 13.497 E 

36º 55.342  N 
031º 13.500 E 

36º 55.346  N 
031º 13.515 E 

36º 55.351  N 
031º 13.537 E 

36º 55.340  N 
031º 13.538 E 

  

Kaymaz  Abdullah 
YILMAZ 4 Yerel çe it  36º 55.479  N 

031º 13.726  E 
36º 55.483  N 
031º 13.759 E 

36º 55.498  N 
031º 13.768 E 

36º 55.494  N 
031º 13.773 E 

36º 55.468  N 
031º 13.724 E 

  

Ta a l  Necmettin 
SÖNMEZ 3 Gemlik  36º 54.436  N 

031º 14.278 E 
36º 54.434  N 

031º 14.267 E 
36º 54.434  N 
031º 14.246 E 

36º 54.421  N 
031º 14.251 E 

36º 54.424  N 
031º 14.258 E 

  

Dikmen  Yusuf GONCA 4 Gemlik  36º 55.454  N 
031º 13.739 E 

36º 55.460  N 
031º 13.745 E 

36º 55.461  N 
031º 13.160 E 

36º 55.450  N 
031º 13.754 E 

36º 55.448  N 
031º 13.739 E 

  

ac o lan  Y lmaz AVCI  8 Gemlik  36º 16.355  N 
029º 32.446  E 

36º 16.367  N 
029º 32.435  E 

36º 16.379  N 
029º 32.425  E 

36º 16.389  N 
029º 32.439  E 

36º 16.381  N 
029º 32.456  E 

3
0

ac o lan  Refik AVCI 7 Gemlik  36º 16.372  N 
029º 32.414  E 

36º 16.358  N 
029º 32.402  E 

36º 16.366  N 
029º 32.397  E 

36º 16.349  N 
029º 32.394  E 

36º 16.370  N 
029º 32.395  E 

 Y lmaz 
KOCAER 15 Gemlik  36º 17.027  N 

029º 34.152  E 
36º 17.019  N 
029º 34.164  E 

36º 17.013  N 
029º 34.162  E 

36º 17.015  N 
029º 34.153  E 

36º 17.016  N 
029º 34.151  E 

ar belen  Ali USTA 3 Gemlik  36º 16.197  N 
029º 30.165  E 

36º 16.197  N 
029º 30.165  E 

36º 16.187  N 
029º 30.186  E 

36º 16.173  N 
029º 30.181  E 

36º 16.181  N 
029º 30.166  E 

ar belen  Hatice 
ÖZDEM R 3 Gemlik  36º 16.018  N 

029º 30.171  E 
36º 16.008  N 
029º 30.160  E 

36º 16.012  N 
029º 30.147  E 

36º 16.028  N 
029º 30.147  E 

36º 16.029  N 
029º 30.166  E 

Bezirgan  Halil AKÇA  5 Gemlik  36º 16.660  N 
029º 27.907  E 

36º 16.657  N 
029º 27.892  E 

36º 16.659  N 
029º 27.867  E 

36º 16.670  N 
029º 27.870  E 

36º 16.667  N 
029º 27.894  E 

Bezirgan  Ahmet OK  3 Trilya  36º 17.392  N 
029º 27.531  E 

36º 17.395  N 
029º 27.526  E 

36º 17.396  N 
029º 27.507  E 

36º 17.387  N 
029º 27.494  E 

36º 17.394  N 
029º 27.475  E 
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Töngü lü Eyüp TEZGEL  7 Gemlik  37º 03.525  N 
030º 58.029  E 

37º 03.529  N 
030º 58.005  E 

37º 03.517  N 
030º 58.996  E 

37º 03.509  N 
030º 58.009  E 

37º 03.491  N 
030º 58.999  E 

Yukar  
ocayatak Bülent GÜNER  2  Gemlik  36º 57.117  N 

030º 57.923  E 
36º 57.126  N 
030º 57.921  E 

36º 57.128  N 
030º 57.939  E 

36º 57.132  N 
030º 57.955  E 

36º 57.121  N 
030º 57.937  E 

 kocayatak Ali GÜLDALI 3  Gemlik  36º 54.922  N 
030º 57.746  E 

36º 54.921  N 
030º 57.755  E 

36º 54.932  N 
030º 57.755  E 

36º 54.944  N 
030º 57.753  E 

36º 54.932  N 
030º 57.749  E 

Sütçüler  Ferhat ALKAN 40 
Ayval k/  
Tav an 
yüre i 

36º 57.787  N 
030º 43.516  E 

36º 57.786  N 
030º 43.516  E 

36º 57.772  N 
030º 43.530  E 

36º 57.769  N 
030º 43.528  E 

36º 57.771  N 
030º 43.505  E 

3
0

üdenba   Mehmet AY 15 

Tav an 
yüre i/ 
Ayval k 

 

36º 58.231  N 
030º 43.573  E 

 
36º 58.224  N 
030º 43.587  E 

36º 58.204  N 
030º 43.570  E 

 
36º 58.213  N 
030º 43.582  E 

36º 58.248  N 
030º 43.574  E 

Kiri çiler  Mehmet Ali 
ARI 10 Gemlik  36º 02.150  N 

030º 42.040  E 
36º 02.164  N 
030º 42.025  E 

36º 02.161  N 
030º 42.008  E 

36º 02.150  N 
030º 42.987  E 

36º 02.151  N 
030º 42.017  E 

Odaba   Durmu  
YUMUK 16 Tav an 

yüre i 
37º 01.784  N 
030º 40.928  E 

37º 01.775  N 
030º 40.912  E 

37º 01.795  N 
030º 40.902  E 

37º 01.800  N 
030º 40.92  E 

37º 01.806  N 
030º 40.925  E 
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1.2.1.3. Vektörlerin Belirlenmesi 
Xylella fastidiosa etmeni ile vektör böcek türlerinin varl n n ara t r lmas  amac  ile Antalya illinde May s-Ekim aylar  aras nda 

tesadüfi örnekleme yöntemine (Bora ve Karaca 1970) göre zeytin bahçelerinde surveyler yap lm t r. Surveylere bu illerde en fazla üretim 

yapan veya co rafik ko ullar bak m ndan farkl l k gösteren ilçeler dahil edilmi tir ve i  gücü kapasitesi dikkate al narak toplam üretim alan n n 

1’ini temsil edecek ekilde bahçeler incelenmi tir. (Çizelge 1). Survey alan nda gerçek veya potansiyel vektör olduklar  bilinen Cicadellidae, 

Cercopidae, Cicadidaeve Membracidae familyalar na ait böcek türlerinin varl  ara t r lm  ve darbe veya atrap yöntemi kullan larak 

örneklemeler yap lm t r.  

Vektör belirleme çal malar  hastal k sürveylerinin yap ld  ayn  bahçelerde yürütülmü tür.  Ayr ca yabanc  ot popülasyonunun 

yo un oldu u bahçelerde otlarda vektörlerin belirlenmesinde atrap yöntemi kullan lm t r. 

Darbe yönteminde bahçeyi temsil edecek ekilde kö egenler boyunca gezilerek tesadüfen seçilen a açlar n alt na beyaz örtü 

tutulduktan sonra dala bir sopa ile 3 kez vurulmu  ve örtü üzerine dü en söz konusu familyalara ait böcekler topland ktan sonra etiketlenmi tir. 

Atrap yönteminde ise bahçe içeri inde bulunan yabanc  otlarda atrap ile süpürmeler yap lm  ve böcekler toplanm t r. Ergin böcekler 

toplanarak eppendorf tüplerdeki alkol içine konulup etiketlendikten sonra buz kutusu içinde laboratuvara getirilmi  ve -20º C’de muhafaza 

edilmi tir. Daha sonra te hise haz r hale getirilmi tir.  

 

1.2.2. Bulgular 

 

1.2.  

Sürvey çal malar  Antalya ili Manavgat, Ka , Serik ve Kepez ilçelerine ait köylerde toplam 24 bahçe gezilmi tir. Bahçelerde yap lan 

gözlemlerde hastal k etmenine ait belirtilerin olmad  görülmü tür.  

 

1.2.2.2. Etmenin Tespiti  

Örnekler moleküler (Real time PCR) olarak analiz edilmi  olup, Xylella fastidiosa etmenine rastlan lmam t r. Bahçelerde yap lan gözlemlerde 

hastal k etmenine ait belirtilerin olmad ndan dolay  serolojik (EL SA) tan  i lemleri gerçekle tirilmemi tir. 

 

1.2.2.4. Vektörlerin Belirlenmesi 
Yap lan survey çal malar n n yürütüldü ü 24 bahçenin her birinden böcek örne i al nm t r. Örnekler laboratuvarda te his için haz r hale 

getirilmi , ön eleme i lemi için ülkesel proje koordinatörü taraf ndan belirlenen ki iye (Dr. I l ÖZDEM R) gönderilmi  olup bu i lemden 

sonra te his için Doç. Dr. Emine DEM R’e yollanm t r. 
 

  Tarih  

 Abdullah ÜNLÜ 02.02.2017  

 
Proje Lideri  

Kübra YILDIZ 02.02.2017  
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RAPORU FORMU 

ÜLKESEL PROJE B   Ülkesel Ba  Alanlar nda Fitoplazma Hastal klar  Projesi 

 ALT PROJE B   
 

PROJE NUMARASI 
 TAGEM-BS-12/08-05/02-28(5) 

  Uzm. Nejla ÇEL K 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
 

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü-BATEM 

 
 

01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 
 

Çal ma, Antalya ili ba  alanlar n n fitoplazma hastal klar  yönünden durumlar n n belirlenmesi amac yla 
ba lat lm t r. Bu amaçla projenin dördüncü y l  olan 2016 y l nda, daha önceki dönemde ba lardan toplanan ve nükleik asit 
izolasyonlar  tamamlanan 160 adet yaprak örne inin, Stolbur grubu fitoplazma Bois noir ve Elm yellow grubu fitoplazma 
Flavescens dore için Multipleks Nested PCR optimizasyonu yap larak tüm örneklerin sözkonusu etmenler aç s ndan 
analizleri yap lm t r. Analizlerde 1 adet örnek Bois noir aç s ndan pozitif sonuç vermi tir. 

2017 y l nda vektör çal malar  yönünden hastal k tespit edilen ba da etmenin vektörü oldu u bilinen böcek türleri 

toplanm t r. Toplanan böcekler laboratuarda  98’lik alkol içerisine konularak te hisleri yap lmak üzere Ankara Zirai 

Mücadele Merkez Ara t rma Enstitüsü, Entomoloji ve Taksonomi Laboratuar  çal anlar ndan Dr. I l ÖZDEM R’e 

gönderilmi tir.  

Vektör böceklere ait te his çal malar  tamamlanamad  içim 2018 y l  Program De erlendirme Toplant s nda 

projenin 1 y l uzat lmas , çal malar n tamamlanarak 2019 y l nda sonuç raporunun sunulmas  karar  al nm t r. 

 

Ba  Faaliyetlerin  Durumu: 

 
    

 Bul  
    Materyal ve Metot 

    Materyal: Bu rapor döneminde yap lan al malarda materyal olarak japon emsiyesi, atrap, a z aspiratörü ile 

laboratuvarda kullan lan kimyasal ve sarf malzemeler kullan lm t r.  

 
    Metot 
     

Vektörlerin belirlenmesi amac  ile may s-ekim aylar nda belirli aral klarla ba n kö egenleri do rultusunda girilerek 

belirli aral klarla tesadüfen seçilen 25 asman n birer y ll k sürgünlerin ortas ndaki bir yaprak kopar l p ka t torbalara 

yerle tirilerek buz kutusunda laboratuara getirilmi tir. Ayr ca atrap ve japon emsiyesi kullan larak asma sürgünlerinde ve ba  

kenarlar ndaki yabanc  otlarda vektör böcekler toplanm t r. Japon emsiyesi üzerine dü en Hemiptera tak m na ait bireyler 

a z aspiratörü kullan larak toplanm t r.  

     

  Antalya ili Akseki ilçesi’nde BN hastal n n tespit edildi i ba da vektör böceklerin saptanmas  amac yla 11 Eylül 

2017 tarihinde arazi çal malar  yap lm t r. Çal man n yürütüldü ü ba  alan nda GPS yard m yla koordinatlar belirlenmi , 

ba n içerisinde asma sürgünleri ve yabanc  otlarda, ba n kenar nda ise yabanc  otlarda japon emsiyesi ve atrap ile böcekler 
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toplanm t r. Toplanan böcekler laboratuarda  98’lik alkol içerisine konularak te hisleri yap lmak üzere Ankara Zirai 

Mücadele Merkez Ara t rma Enstitüsü, Entomoloji ve Taksonomi Laboratuar  çal anlar ndan Dr. I l ÖZDEM R’e 

gönderilmi tir.  

Böceklere ait te his çal malar  devam etti inden sonuçlar henüz taraf m za ula mam t r. Bu nedenle böcek türlerinin 

te his i lemlerinin ard ndan bu türlerin hastal k etmenini ta ma durumlar  incelecek ve 2019 y l  Program De erlendirme 

Toplant s na proje sonuç raporu haz rlanacakt r. 

 
 

 
 Dü  Tamamlanan çal malar n yay nlanmas  dü ünülmektedir. 

 
 
3. zlar: Böceklere ait te his çal malar  devam etti inden sonuçlar henüz taraf m za ula mam t r. 

 
 

 
4. Projede  De i Böceklere ait te his çal malar n n devam etmesi nedeniyle projenin 1 y l süre ile 
uzat lmas  talep edilmektedir. 
 

 
 

 
4.1. Materyal ve - 
  

 
 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: - 

 
 
4.3.  Personel:- 
 

 
 
4.4.  - 
 

 
 

     Tarih  

Kurulu  Amiri  Dr. Abdullah ÜNLÜ 

Proje Lideri  Uzm. Nejla ÇEL K 

Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü Uzm. enol ALTUNDA  
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PROJE BA LI I Neden Olan Phytophthora 
 

PROJE NUMARASI TAGEM-BS-15/08-09/02-16 

PROJE DE  lker KURBETL  

PROJE YÜRÜT U  BATEM 

 2016 

RAPORUN G  OLDU U DÖNEM 01.01.2017 ile 31.12.2017 aras  

 
 

Bu proje ile ülkemiz nar üretiminin yakla k yar s n n yap ld  Antalya ve Mu la illerinde nar a açlar nda kurumalara 
neden olan Phytophthora türlerinin tespit edilmesi ve baz  nar çe itlerinin hastal a kar  duyarl l k düzeylerinin 
belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu proje kapsam nda nar üretim alanlar nda sürveyler yap lacak ve hastal kl  bitki ve toprak örnekleri toplanacakt r. Bu 
örneklerden Phytophthora türleri izole edilecek ve patojenisite testleriyle türler aras ndaki virülenslik farkl l klar  ortaya 
konulacakt r. Tür te hisleri etmenin morfolojik özelliklerine ve DNA dizilerine dayan larak yap lacakt r. Hastal n farkl  
nar çe itleri üzerindeki reaksiyonlar  patojenisite testleriyle ortaya konulacakt r. 

 
  1.Ba ca Faaliyetlerin Ger ekle  Durumu: 

nem Bulgular  Çal man n ilk y l nda Antalya ilçelerinde arazi çal malar  gerçekle tirilmi  olup, 1189 da 
alan  kapsayan toplam 71 bahçede incelemeler yap lm  ve hastal k belirtisi gösteren toplam 90 a ac n köklerinden 34 adet 
bitki ve 80 adet toprak örne i al narak izolasyon çal malar  için laboratuvara getirilmi tir. Yap lan izolasyonlar sonucu 14 
tanesi bitki dokusundan, 48 tanesi ise topraktan olmak üzere toplam 62 adet izolat elde edilmi tir. Elde edilen izolatlar MUA 
içeren e ik tüplerde ve steril saf suda 20°C’de depolanm t r.  

 
1.2. D nem Bulgular  Projenin ikinci y l nda arazi çal malar na devam edilmi tir. Bu dönemde Antalya ilinden çok 
Mu la ilinde sürveyler yürütülmü tür. 494 da alan  kapsayan 40 bahçedeki 54 a açtan 17 adet bitki, 54 adet ise toprak 
örne i al nm t r. Böylelikle çal ma süresince toplamda 1683 da alan  kapsayan 111 bahçede incelemeler yap lm  olup, 
hastal k belirtisi gösteren toplam 144 a ac n köklerinden 51 adet bitki ve 134 adet toprak örne i al narak izolasyon 
çal malar  için laboratuvara getirilmi tir (Çizelge 1). Yap lan izolasyon çal malar nda ise bugüne kadar 19’u bitki 
dokusundan, 79’u topraktan olmak üzere toplam 98 adet Phytophthora izolat  elde edilmi tir (Çizelge 2). Elde edilen 
izolatlar MUA içeren e ik tüplerde ve steril saf suda 20°C’de depolanm t r. Proje kapsam nda yürütülmesi gereken arazi 
çal malar  tamamlanm t r. 

 

 Sürvey alanlar na ili kin veriler 

  
(da) alan (da)  (da) 

 
 
 
 
 
Antalya 

Aksu  9.072 90 14 103 
Serik 8.367 83 13 240 
Konyaalt  3.881 38 8 52 
Dö emealt  7.669 76 16 254 
Finike 4.733 47 6 114 
Kumluca 6.552 65 9 182 
Kepez 3.331 33 5 46 
Manavgat 4.602 46 10 372 

 Seydikemer 18.972 190 10 134 
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Mu la Dalaman - - 1 9 

Ortaca 12.046 120 19 177 
Toplam 79.225 788 111 1683 

 

Çizelge 2. zolat say lar na ili kin veriler 

   
Kök Toprak Toplam 

 
 
 
Antalya 

Serik 5 9 14 
Manavgat 3 7 10 
Kumluca 2 6 8 
Dö emealt  1 10 11 
Aksu 3 9 12 
Konyaalt  - 9 9 
Finike - 5 5 
Kepez - 5 5 
Toplam 14 60 74 

 
 

Ortaca 3 10 13 
Dalaman 2 - 2 
Seydikemer - 9 9 
Toplam 5 19 24 

Genel Toplam 19 79 98 
 

Sürvey çal malar  süresince yap lan gözlem, inceleme ve say mlarla tüm bahçeler için kaydedilen hastal kl  a aç yüzdeleri, 
yap lan izolasyonlarla da desteklenerek her ilçede hastal n bulunma oran  a a da verilen formülle ayr  ayr  hesaplanm t r 
(Bora ve Karaca, 1970) (Çizelge 3). 
 

Hastal n bulunma oran  
Bahçenin hastal k yüzdesi x Bahçenin alan  (da)  x 100 

Maksimum hastal k olas l  Tüm bahçelerin toplam alan  (da) x 100   

Çizelge 3. Hastal k bulunma oranlar  

  
Serik 4,19 
Manavgat 3,82 
Kumluca 1,39 
Dö emealt  4,86 
Aksu 3,86 
Konyaalt  4,73 
Finike 13,05 
Kepez 1,67 
Genel (Antalya) 4,49 
Ortaca 5,36 
Dalaman - 
Seydikemer 4,87 

 5,03 
 4,59 

 

Farkl  türlere ait toplam 18 izolatla (ManMÇ, KumSal3, Ç Ay4, Ak1, SerYuk1.1, ManHD, KumH z1, Ç Ay2.1, Ak3, 
SerYuk1.2a, SerHAK, KumUl, KumSal2, AkKar3, AkKar1.2a, Kon6, Kon8, FinSa2.1a) yürütülen patojenisite çal mas n n 
sonuçlar , a a da verilen 0-4 skalas na (Çizelge 4) ve kök a rl klar na göre de erlendirilmi tir. 

 

Çizelge 4. Patojenisite de erlendirme skalas  

  
0 Simptom yok 
1 Birkaç kökte simptom var 
2 Köklerin ço unda simptom ve baz  kök kay plar  
3 iddetli simptom, tüm kökler enfekteli, ana kökte korteks kay plar  
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4 Kökler ölmü  ya da kay p 
 

Elde edilen skala de erlerinden, a a da verilen Tawnsend-Heuberger formülü kullan larak her bir izolata ait hastal k 
yüzdeleri belirlenmi tir (Çizelge 5). 

 

Hastal k Yüzdesi   
Toplam (n.V) 

x 100 Z.N 

   

n: De i ik zarar gruplar na giren bitki say s  
V: Gruplara ayr lm  olan zarar dereceleri seviyeleri 
N: Kontrole tabi tutulan bitki say s  
Z: S f r grubu hariç grup adedi, ayn  zamanda en yüksek skala de erinin grup de eri 
 
 
 

Çizelge 5. Patojenisite testi sonuçlar  

  
 

bitki
 

Ak1 65 1,22 1 
KumH z1 70 1,15 1 
Kon6 65 2,56 3 
AkKar1.2a 65 1,84 3 
SerHAK 70 1,45 1 
Kon8 70 0,92 2 
KumSal2 65 0,92 - 
FinSa2.1a 55 1,68 4 
Ak3 80 0,90 - 
Ç Ay2.1 20 1,76 5 
SerYuk1.1 85 0,80 - 
ManHD 35 1,44 5 
KumSal3 80 1,30 3 
KumUl 50 2,33 4 
AkKar3 55 1,71 3 
Ç Ay4 55 1,05 1 
SerYuk1.2a 75 0,99 3 
ManMÇ 80 1,16 2 
Kontrol1 0 3,24 5 
Kontrol2 0 2,54 5 

 

Bu sonuçlara göre en yayg n 2 türe ait ve patojenisite testinde en agresif bulunan izolatlar (SerYuk1.1 ve Ak3) çe it 
reaksiyon denemelerinde kullan lacakt r. Bugüne kadar yap lan izolasyon çal malar nda farkl  türler bulunmu  olup, bu 
türlerin kesin te hisleri DNA dizi analizi sonucunda ortaya konulacakt r. Bununla birlikte en yayg n olarak izole edilen iki 
tür morfolojik özelliklerine göre Phytophthora nicotianae (Ak3) ve P. palmivora (SerYuk1.1) olarak te his edilmi tir.  

 

 
2. Y a  D n len Ara Yay lar: Bugüne kadar yap lm  olan arazi ve laboratuvar çal malar na (sürvey, yayg nl k, 
izolasyon, morfolojik ve moleküler te his, patojenisite) ili kin verilerin yay mlanmas  dü ünülmektedir. 

 
3. Dar zlar:  

 
  4.Projede Önerilen iklikler: 

4.1. Materyal ve Y tem: 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 
4.3. Personel:  

 
4.4. Bütçe:  

 
Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 
31.12.2017 

Proje Koordinatörü / Proje Lideri lker KURBETL  
31.12.2017 
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PROJE NUMARASI TAGEM-BS-15/09-10/02-08(2) 

 Emine GÜMRÜKCÜ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü, Antalya 

 01.01.2016 

     01.01.2017 ile 31.12.2017 aras  

 

 

           Bu çal mada, Bat  Akdeniz Bölgesi’nde yapra  yenen sebzelerde sürvey çal malar  yürütülmesi, hastal klar n 

etmenlerinin, zararl lar n ve yabanc  otlar n tespit edilmesi ve ekonomik önemde zarar olu turan hastal klar ve zararl lar 

için mücadele programlar  olu turulmas  amaçlanm t r. Çal ma, 1.01.2016-31.12.2018 y llar  aras nda 7 farkl  co rafi 

bölgeyi kapsayan 8 Enstitüde Ülkesel proje olarak Bornova Zirai Mücadele Ara t rma Enstitüsü koordinatörlü ünde 

yürütülmektedir. Ülkemizde marul, maydanoz, roka, tere ,nane, semizotu ve dereotu  üretimini 303 561 da alanda 569 487 

üretim tondur. Antalya  bu üretimin 11 681 da ve 24 508 ton üretim pay na sahiptir. Antalya ili marul üretim alan nda (da) 

% 4.98, maydanozda % 0.82, rokada % 0.77, dereotunda % 0.51, nanede % 0.17, semizotunda % 1.68 ve terede % 1,68 

sini kar lamaktad r (TU K 2014). 2015 y l  Bitki Sa l  Ara t rma Tavsiye Komitesi’nde görü ülerek kabul edilen proje, 

2016 y l  bütçesiyle çal lacak olmas na ra men proje konusunun aciliyeti sebebiyle Enstitümüz bütçesiyle 2015 y l nda 

proje çal malar na ba lam t r. 

       Sürvey çal malar  2015-2017 y l  üretim sezonu boyunca marul, maydanoz, dereotu, tere, roka, semizotu, 

nane ve fesle en-reyhan bitkilerinin en fazla üretildi i Antalya ili  Muratpa a, Serik, Aksu, Kepez, Elmal , Korkuteli, 

Dö emealt , Konyaalt , Ka , Gazipa a, Gündo mu , Kumluca, Finike ilçelerinden, basit tesadüfi örnekleme metoduna göre 

marul, maydanoz, tere, roka, semizotu, nane ve fesle en-reyhan üretim alanlar nda sürvey çal malar  yap lm t r. 

Sürveylerde Bora ve Karaca (1970)’ya göre basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile say mlar yap lm t r. Sürveylerde bölgeyi 

temsil edecek ekilde tesadüfi örnekleme yöntemi kullan lm  ve seçilen alanlar n en az 2’lik k sm ndan toprak, bitki ve 

kök örnekleri al nm t r. Saptanan hastal k etmenleri ve zararl lar ekonomik önemde zarar olu turanlar için 2017-2018 

y llar nda mücadele yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çal malar ba lat lm t r. Bu çal malar sonucunda taze tüketilen 

minör ürünlerde çevre dostu yöntemler tercih edilerek bilinçsiz ilaçlamalar n önüne geçilmesi, güvenilir ve sa l kl  

ürünlerin tüketiciye sunulmas  sa lanm  olacakt r.        

 

 

1.1.  

 

     Antalya il ve ilçelerinde  2015-2017 y l nda yeti tirme sezonu boyunca yapra  yenen sebzelerde görülen fungal 

hastal klar n ve yayg nl klar n n belirlenmesi amac yla sürvey çal malar  yap lm t r. Surveyler aç k alan ve örtüalt nda 

ekili  alanlar n  kapsayacak ekilde yap lm t r.  Marulda 217,5 da, maydanozda 46,5 da,  rokada 13 da, terede 7 da, 



 

Sayfa 433 / 589 
 

dereotu 9 da, Fesle ende 26,5  da semizotu 3 da, 13 da nane ekili  alan nda olmak üzere toplam  335,5 da alanda survey 

çal mas  yap lm t r. Surveylerde Bora ve Karaca (1970)’ya göre basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile ekili  alanlar n n en 

az  2’ indeki bitkilerde say mlar yap lm t r. 

        Survey çal mas nda hastal k belirtisi oldu u gözlenen bitkilerden al nan, Marul örneklerinde Botrytis cinerea, 

Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria sp., Fusarium oxysporum ve Bremia lactucae; Maydanoz örneklerinde Sclerotinia 

sclerotiorum, Fusarium solani, Fusarium oxysporum,  Rhizoctonia solani, Pythium sp. ve Septoria sp., Dereotu 

örneklerinde Erysiphe heraclei, Fusarium sp., Fesle en-reyhan örneklerinde Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, 

Semizotu örneklerinde Albugo portulacae, Botrytis cinerea , nane bitkisinde Erysiphe sp., Fusarium sp.  ve  Rhizoctonia 

sp.  fungal hastal k etmenleri tespit edilmi tir. Roka ve tere  örneklerinden herhangi bir hastal k gözlemlenmemi tir. Survey 

çal mas  sonucu toplanan örneklerin fungal hastal k etmenlerinin te hisleri tamamlanm , yayg nl k oranlar  belirlenmi  ve 

patojenisite testleri tamamlanm t r.  

         Çal malar n yürütüldü ü bölgemizde yapra  yenen sebzelerde fungal hastal k etmenleri aras nda en önemli zarar  

marulda  Botrytis cinerea,  S. sclerotiorum  ve Bremia lactucae yapm t r.  Bu hastal klara kar  marulda ruhsatl  bitki 

koruma ürünleri olmas na ra men kimyasal mücadele tek ba na yeterli ve etkili olamamaktad r.  

       Bu tespitler do rultusunda sürekli hasat edilen ve direkt yapraklar  tüketilen bitkiler olmas  nedeniyle, mücadele 

gerektiren hastal klara kar  uygulanacak kontrol yöntemlerinin insan ve çevre sa l n  dikkate al narak seçilmesi önem 

arz etmektedir. Bu nedenle 2017 y l nda, bölgemizde sorun te kil eden Fesle en/reyhan’ da kur uni küf (Botrytis cinerea)  

kar  biyolojik etkinlik denemeleri kurulmas  planlanm t r. 

malar 

Sürvey çal malar  2015-2016 y l  üretim sezonu boyunca Antalya ili Muratpa a, Serik, Aksu, Kepez, Elmal , Korkuteli, 

Dö emealt , Konyaalt , Ka , Gazipa a ,Gündo mu , Manavgat, Kumluca ve Finike  ilçelerinden, basit tesadüfi örnekleme 

metoduna göre marul, maydanoz, tere, roka, nane, semizotu ve fesle en-reyhan üretim alanlar nda sürvey çal malar  

yap lm t r. Yap lan sürveyler s ras nda incelenen marul bitkilerinin yapraklar nda bakteriyel etmenlerin belirtilerine benzer 

leke, kenar yan kl  ve orta damarda siyahl k belirtileri gözlenmi tir. Belirtilere yap lan biyokimyasal testler, patojenisite 

testleri ve moleküler tan lamalar sonucunda, 2015-2016 y llar nda izole edilen iki adet izolat, P seudomonas cichorii olarak 

tan lanm t r. 

ncelenen roka, dereotu, nane, fesle en/reyhan ve maydanoz bitkilerinde yap lan incelemelerde ise bakteriyel hastal klara 

benzer belirtilere (yapraklarda leke ve yan kl k) rastlan lm  olup, izolasyon çal malar  gerçekle tirilmi  ve yap lan bir dizi 

biyokimyasal test sonucunda herhangi bir patojene rastlanmam t r.  

 

Sürvey çal malar  2015-2016 y l  üretim sezonu boyunca Antalya ili Muratpa a, Serik, Aksu, Kepez, Elmal , Korkuteli, 

Dö emealt , Konyaalt , Ka , Gazipa a ,Gündo mu , Manavgat, Kumluca ve Finike ilçelerinden, basit tesadüfi örnekleme 

metoduna göre marul, maydanoz, tere, roka, semizotu, nane ve fesle en-reyhan üretim alanlar nda sürvey çal malar  

yap lm t r. Yap lan sürveyler s ras nda incelenen marul bitkilerinin yapraklar nda viral etmenlerin belirtilerine benzer 

belirti gösteren bitkilerden örnekler al nm t r. Viral hastal klar n belirtilerine benzer belirtilere baz  üretim alanlar nda da 

rastlan lm t r. Bu belirtileri gösteren bitkilerden yap lan DAS-ELISA metoduna göre  analizne göre marul’da Tomato 

spotted wilt virüs, LMV (Lettuce mozaik virüs) , Mirafiori lettuce big vein virüs (MLBVV)  etmeni tespit edilmi tir. Sürvey 

s ras nda al nan maydanoz ve fesle en/reyhan  örneklerinde herhangi bir virüs tespit edilmemi tir.  ncelenen semizotu, 
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roka, tere ve dereotu bitkilerinde yap lan incelemelerde ise viral hastal klara benzer belirtilere rastlan lmam  olup 

izolasyon çal malar  için örnek al nmam t r.  

 

Survey çal malar  sonucu ekonomik zarara yol açabilecek zararl lar marul bitkisinde en yo un olarak F. occidentalis, 

yaprakbiti ve lepidopter zararl lar  ile nadiren beyazsinek zararl s ; Rokada en yo un toprak pireleri bulunmakla birlikte, F. 

occidentalis ve lepidopter zararl lar  da zaman zaman mücadele gerektirmektedir. Maydonozda F. occidentalis; terede F. 

occidentalis, lepidopter zararl lar ; semizotunda ise lepidopter ve yaprakbiti zararl lar ; nanede F. occidentalis ve lepidopter 

zaral lar  mücadele gerektirmektedir. Ispanakta ise yaprakbiti ve lepidopter zararl lar  mücadele gerektirmektedir. F. 

occidentalis ve yaprakbitleri virüs vektörü olduklar ndan ayr ca önem arz etmektedir.  

Bu tespitler do rultusunda sürekli hasat edilen ve direkt yapraklar  tüketilen bitkiler olmas  nedeniyle, mücadele gerektiren 

zararl lara kar  uygulanacak kontrol yöntemleri nin insan ve çevre sa l n  dikkate al narak seçilmesi önem arz 

etmektedir. Bu nedenle 2017 y l nda, bölgemizde sorun te kil eden rokada toprak piresi ve maydonozda trips zararl lar na 

kar  biyolojik etkinlik denemeleri kurulmas  planlanm t r. 

 

Yap lan sürvey çal mas  sonucunda toprak örneklerinde Helicotylenchus spp., Ditylenchus spp., Aphelenchus spp., 

Merlinius spp. ve Meloidogyne spp. türleri belirlenmi tir. 

 

Bat  Akdeniz Bölgesi yapra  yenen bitkiler yabanc ot survey çal mas nda toplam 11 ilçede ve 54 üretim alan nda survey 

çal mas  yap lm t r.  Antalya ili genelinde yapra  yenen minör sebze ekim alanlar nda 67 si tür, 9'u cins düzeyinde 

olmak üzere toplam 76 takson tespit edilmi tir. Saptanan türler kaplama alan , yo unluk ve rastlanma s kl  de erlerine 

göre çizelge 9’ da önem s ras na göre s ralanm t r. Buna göre gerek yo unluk, gerekse kaplama alan  bak m ndan öne 

ç kan türler grafik 1 deki gibidir. Rastlama s kl  en yüksek türler grafik 2 de belirtilmi tir. Bunula birlikte, Antalya 

genelinde, minör sebzelerde görülen tüm yabanc  otlar n toplam ortalama yo unlu u 36 adet/m2, Toplam ortalama 

kaplama alan  ise sadece  8 civar ndad r. Bu durum minör sebzelerde yabanc  otlar n çok büyük bir sorun olmad n  

göstermektedir. Di er taraftan, ilçe baz nda en fazla yabanc  ot taksonu saptanan ilçe Finike, yabanc  ot yo unlu unun en 

fazla oldu u ilçe Muratpa a, Yabanc  ot kaplama alan n n en fazla oldu u ilçe ise Kumluca olarak belirlenmi tir. 

 

 

2016 y l nda bakteriyolojik çal malar tamamlanm t r. 

2016  y l nda  virolojik çal malar tamamlanm t r. 

2016  y l nda  nemotolojik  çal malar tamamlanm t r. 

 

2016  y l nda  yabanc ot  çal malar   tamamlanm t r. 

 

1.2.  



 

Sayfa 435 / 589 
 

       Saptanan hastal k etmenleri ve zararl lar ekonomik önemde zarar olu turanlar için 2017-2018 y llar nda mücadele 

yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çal malar ba lat lm t r. Bu çal malar sonucunda taze tüketilen minör ürünlerde 

çevre dostu yöntemler tercih edilerek bilinçsiz ilaçlamalar n önüne geçilmesi, güvenilir ve sa l kl  ürünlerin tüketiciye 

sunulmas  sa lanm  olacakt r. 

Mikolojik  

2017 y l nda, Fesle en/reyhan’ da kur uni küf (Botrytis cinerea) kar  biyolojik etkinlik denemeleri kapsam nda biyolojik 

preparatlar kullan lmas  öncelikle planlanm t r. Ancak Antalya’da fesle en/reyhan yeti tiricili i yap lan alanlar n yok 

denecek kadar az olmas  ve bulunan yerlerde de hastal n görülememesinden dolay  2017 y l  ilaç denemesi 

kurulamam t r. 

1.2.1. Materyal ve Metot 

Biopreparatlar n fesle en bitkisinde kur uni küf (B. cinerea)’ e kar  etkinliklerinin belirlenmesi için Antalya ili, 

kepez ilçesinde yürütülecektir.  Deneme Standart laç deneme metodlar na uygun olarak B.cinerea kar  belirlenen çevre 

dostu preparatlarla üretici ko ullar nda deneme kurulacakt r. laçlamaya hastal k ko ullar  olu tu unda veya çevrede ilk 

hastal k belirtileri görüldü ünde ba lanacakt r. Mücadele program  içerisinde biyolojik mücadele uygulamalar  yer alm t r. 

Denemede yer alan biopestisitler ve dozlar  ile ilgili bilgiler Çizelge 1’de verilmi tir. Genel Müdürlü ümüzün Bitki Sa l  

Ara t rmalar na ait al nm  genel kararlar  do rultusunda minör bitkilerin mücadelesinde kimyasal mücadele 

çal lmayacakt r (GKGM’nün politikas  gere i).  

 

 

 

Çizelge 1: Denemelerde kullan lan biopreparatlar n etken madde adlar  ve kullan m dozlar  

Ticari ad  Etken madde  ad  Form Kullan m dozu 

T-22 Planter box Trichoderma Harzianum Rifai rk KRL-AG2 (T 22)  WP 60 gr/100 lt suya 

Subtilex TM foliar  % 0,17 Bacillus subtilis MBI 600 2x10 üzeri 11 
cfu/g   

WP 50 gr/100 lt suya 

Companion  Bacillus subtilis gb03 rk   (% 0,3 Bacillus subtilis 
GB03 rk  1,2x10 üzeri 7 cfu/gram )   

SC   500 ml/da 

Seranade  % 1,34 Bacillus Subtilis QST 713 IRKI    SC 1400 ml/da 

Cedrix   1,5 1x10 üzeri 8 kob / ml min Pseudomonas 
fluorescens strain  

SL 300 ml/100 lt suya 

KONTROL KONTROL   

 

Entomolojik  

2017 y l nda, bölgemizde sorun te kil eden rokada toprak piresi ve maydonozda trips zararl lar na kar  biyolojik etkinlik 

denemeleri kapsam nda biyoteknik yöntemler (sar  ve mavi yap kan tuzaklar vb.) ve bekleme süresi k sa, çabuk 

parçalanabilen biyolojik ve bitkisel kökenli preparatlar (Bacillus thuringiensis, azadirachtin Spinosad, entomopatojen 

fungus vb.) kullan lmas  öncelikle planlanm t r. Ancak Antalya’da maydanoz ve roka yeti tiricili i yap lan alanlar n yok 
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denecek kadar az olmas  ve bulunan yerlerde de zararl n n deneme kurabilecek zarar e i ine ula mad ndan 2017 y l  ilaç 

denemesi kurulamam t r. 

1.2.1. Materyal ve metod 

Biopreparatlar n bölgemizde sorun te kil eden rokada toprak piresi ve maydonozda trips zararl lar na kar  

etkinliklerinin belirlenmesi için üretimin en çok görüldü ü ve sorunun daha önce görüldü ü Antalya li, muratpa a/Aksu 

lçesinde yürütülecektir.  Deneme Standart laç deneme metodlar na uygun olarak rokada toprak piresi ve maydonozda 

trips zararl lar na kar  biyolojik etkinlik denemeleri kapsam nda biyoteknik yöntemler (sar  ve mavi yap kan tuzaklar vb.) 

ve bekleme süresi k sa, çabuk parçalanabilen biyolojik ve bitkisel kökenli preparatlar (Bacillus thuringiensis, azadirachtin 

Spinosad, entomopatojen fungus vb.) üretici ko ullar nda deneme kurulmas  planlanm t r. laçlamaya deneme alan nda 

küçük yaprakl  bitkilerde yaprak ba na en az 15 thrips (ergin+larva) bulundu unda deneme kurulacakt r. Mücadele 

program  içerisinde biyolojik mücadele uygulamalar  yer alm t r. Genel Müdürlü ümüzün Bitki Sa l  Ara t rmalar na 

ait al nm  genel kararlar  do rultusunda minör bitkilerin mücadelesinde kimyasal mücadele çal lmayacakt r (GKGM’nün 

politikas  gere i).  

 

 

:- 

 

 

 
Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

- 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
- 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
- 

 

4.3. Personel:  
- 
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4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
- 

 
 
KAYNAKÇA 
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 Trichoderma 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/BSAD/16/7/ 02/03 

 Dr. Mehmet AYDO DU 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 2017 

 01/01/2017  ile   31/12/2017   aras  

 

Dünyada ve ülkemizde yeti tiricili i yap lan mantarlar n ba nda beyaz 
apkal  mantar (Agaricus bisporus) gelmektedir. Kültürü yap lan beyaz apkal  mantar, i letmelerde mantar n istedi i 

uygun s cakl k ve nem artlar nda yeti tirilmektedir. Kültür mantar  yeti tiricili i için uygun olan bu s cakl k ve nem 
ko ullar  ye il küf (Trichoderma spp.) hastal  için de uygun bir geli me ortam  olu turmaktad r. Bu artlarda, ye il küf 
hastal  kompost ve örtü topra n  kolonize ederek kültür mantar  ile besin ve yer bak m ndan rekabete girmekte ve kültür 
mantar  üretimini s n rland rmaktad r. Nitekim, son y llarda mantar üreticilerinden bu konuda ik yetlerin gelmesi ve 
yap lan saha gözlemlerinde de bu durum gözlenmi tir. Bununla birlikte, üreticilerin bu hastal a kar  tavsiye d  baz  
pestisitleri kulland klar  ve al nan numunelerde MRL de erlerinin ço unlukla a ld  bildirilmektedir. Bu durum, gerek 
insan sa l n n tehdit alt na girmemesi ve gerekse üreticilerin zarar görmemesi aç s ndan bir çal man n yap lmas n  
gerekli k lmaktad r. Bu itibarla, Korkuteli mantar üretim i letmelerinde hastal n inokulum kaynaklar n n belirlenmesi ve 
bu hastal a kar  gerekli bitki koruma tedbirlerinin al nmas  önem arz etmektedir. Bu çal ma ile Türkiye’de kültür 
mantar  yeti tiricili inde sorun olan ye il küf hastal  ve mücadelesi konusundaki eksikli in giderilmesi, pestisitlere 
alternatif olabilecek çevre dostu mücadele metodlar n n ara t r lmas  ve üreticiler için hastal a kar  bitki koruma 
önlemlerini kapsayan bir k lavuzun olu turulmas  amaçlanmaktad r. 

 

 

  

 

  
 1.2.1. Materyal 

       Antalya’n n Korkuteli ilçesi mantar üretim i letmelerinden toplanan kompost ve örtü topra ndan al nan numuneler ile 
bunlardan izole edilen funguslar çal man n ana materyalini olu turmu tur. Ye il küf hastal n n izolasyonu ve tan  
çal malar nda kullan lan besi ortamlar  Patates dekstroz agar (PDA), Malt ekstrat agar (MEA), Blotter (Nemli hücre 
kültürü), kompost, sa l kl  mantar miselleri, izolatlar n muhafazas nda yararlan lan petri kutular , cam tüpler vb. çal man n 
di er materyalini olu turmu tur. 

 

 1.2.2. Metot 

 

Üretim öncesi ve üretim esnas nda al nan kompost ve örtü topraklar  ye il küf hastal  aç s ndan test edilmi tir.  
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     Örtü topra ndan izolasyon; örtü topra ndan ye il küf izolasyonu Nazir ve ark.(2007)’ n n metodu modifiye edilerek 
uygulanm t r. Bu do rultuda, i letme büyüklükleri göz önüne al narak her bir numune için 1 kg örtü topra  polietilen 
torbalara al narak etiketlenmi tir. Laboratuvarda al nan torbadan 10 g örtü topra  steril bir beherde 90 ml steril su ile 
kar t r l p çalkalanm  ve daha sonra tüm toprak partiküllerinin beher taban na çökmesi beklenmi tir. Bu çözeltiden 10 ml 
al narak ba ka bir steril beherde 90 ml steril su ile kar t r lm  ve ayn  i lemin 6 kez tekrarlanmas yla da 7 kez seri 
seyreltme sa lanm t r. En son seyretme yap lan beherden 5 ml çözelti al narak PDA ve MEA ortamlar na aktar lm  ve 
steril cam bir çubuk ile ortam üzerinde çözelti yayd r lm t r. Petri kutular  parafilm ile kapat larak, oda s cakl nda 5 gün 
inkübasyona b rak lm  ve ortamlarda geli en fungal kolonilerin ucundan tekrar alt kültüre al narak saf fungus kolonileri 
izole edilmi tir.  

 

 

     Komposttan ye il küf izolasyonu t pk  örtü topra ndaki gibi seyreltmeler eklinde yap lm t r. Komposttan izolasyon 
Anastasi ve ark.(2005)’ n n metodu modifiye edilerek yap lm t r. 1 kg komposttan 10 g kompost steril bir beherde organik 
kolloitleri ayr t rmak için 90 ml Na4P2O7.10H2O ile kar t r l p çalkalanm  bir müddet beklendikten sonra bu çözeltiden 
10 ml al narak ba ka bir steril beherde 0.9 ‘ luk 90 ml NaCl ile kar t r lm  ve ayn  i lemin 5 kez tekrarlanmas yla da 7 
kez seri seyreltme sa lanm t r. En son seyreltme yap lan beherden 5 ml çözelti al narak besi ortamlar na aktar lm  ve 
steril cam bir çubuk ile çözelti ortam yüzeyinde yayd r lm t r. nkübasyon peryodundan sonra ortamlarda geli en fungal 
kolonilerin ucundan al nan misel diskleri alt kültüre al narak saf fungus izolasyonu elde edilmi tir.  

 

 

 

       nkübasyon süresi sonunda farkl  besi ortamlar nda izole edilen fungal geli meler PDA besi ortam na aktar larak saf 
kültürleri elde edilmi tir. Saf olarak kültüre al nan funguslar cins düzeyinde tan lama için k mikroskobunda,  tür te hisi 
için trinoküler mikroskobu ile incelenmi  tan lama, fungus morfolojisine göre verilen te his anahtarlar ndan yararlanmak 
suretiyle yap lm t r (Samuels ve ark., 2002).  Te hisleri yap lan izolatlar +4 ºC’de e ik agarlarda saklanm t r. 

 

 

       Çal mada morfolojik tan lamas  yap lan funguslar n moleküler olarak da te hisleri yap lm t r. Moleküler te histe tüm 
izolatlar n DNA’lar  Qiagen izolasyon kiti kullan larak ç kar lm t r.  DNA’lar n  1 lik agaroz jelde ve nanodrop 
spektrofotometrede konsantrasyonlar  tespit edilmi  ve kalitesine bak lm t r. zole edilen DNA’lar n tamam   

-20 oC’de saklanm t r. 

Trichoderma izolatlar n n moleküler te hisi fungusun ITS (internal transcribed spacer genler aras  bölgeler) bölgesine göre 
yap lm t r. Bu tan lamada White ve ark. (1990)’n n bildirmi  olduklar  ITS-1 ve ITS-4 primerleri kullan lm t r. 
Primerlerin baz dizilimleri a a daki gibidir. 

ITS1 primerinin dizilimi (5'->3') TCCGTAGGTGAACCTGCGG    TM 65 °C 

ITS4 primerinin dizilimi (5'->3')  TCCTCCGCTTATTGATATGC  TM 58 °C 

PCR i lemleri White ve ark. (1990)’ e göre yap lm t r.                        

    PCR ürünleri 1 lik agaroz jelde görüntülenmi  ve 550 bp büyüklü ünde bantlar elde edilmi tir. DNA dizi analizinden 
sonra izolatlar GenBank’ taki en yüksek benzerliklerdeki izolatlar ile k yaslanarak de erlendirilmi tir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Çal mada kompost ve örtü topra ndan izole edilen Trichoderma türleri 

 Lokasyon   

 

 

462(5) Kar yaka 
Mh. 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; Trichoderma harzianum (AF345950.1) 

% 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(AY605756)    

345 Ye ilyayla 
Köyü 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (KX343093) 

3 Yelten Köyü ITS-1/ITS-4 550 bp % 98; T. harzianum (KU882056) 

45 Akyar Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (KU215922)   

392 Ulucak Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (KX528328) 

452(15) Kargal k Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 97; T.  aggressivum f. aggressivum 
(NR_137299)   

398 Ulucak Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (JX465478)   

397 Ulucak Mh.  ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (KY381958)   

38 Antalya-
Korkuteli 
Çevre Yolu 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 100; T. harzianum KX632477      

394 Ulucak Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 94; T. harzianum (KU215928) 

448(19) Kargal k Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 96; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379)        

467 Yelten Köyü ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (THU78878) 

% 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379)   

Çom 1 Çomakl  
Köyü 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379)    

% 99; T. aggressivum f. europaeum   
(FN549908) 

47 Küçükköy ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (KY381958)    

Çom 2 Çomakl  
Köyü 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KX379162)   

% 99; T. harzianum (AF345949) 

453(14) Kar yaka 
Mh. 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 97; T. harzianum (THU78877)   

% 97; T. aggressivum (KX379162) 

39 Akyar Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379)  % 99; T. harzianum (AF345950) 
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em 1/1 emik Tepesi ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (THU78878) 

% 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379)  

393  Ulucak Mh. ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(AY605756)   

% 98; T. aggressivum f. europaeum 
(FN549908)   

455 Yelten Köyü ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379)      

% 99; T. aggressivum f. europaeum 
(FN549908 )    

K3 Ant-
Korkuteli 
D635 
Karayolu 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T.  aggressivum f. aggressivum 
(AY605755) 

% 99; T.  aggressivum f. europaeum 
(NR_145035)    

Kuz 42  Yelten Köyü ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. harzianum (KX878977) 

 % 99; T. lixii (Hypocrea lixii) JX244279     

Boz 1 Bozova 
Köyü 

ITS-1/ITS-4 550 bp % 99; T. aggressivum f. aggressivum 
(KP009379) % 99; T. harzianum (AF345949)   

 
2017 y l nda Korkuteli mantar üretim i letmelerinden kompost ve örtü topra ndan toplam 71 numune al nm  ve ye il küf 
hastal  aç s ndan incelenmi tir.  Bu ba lamda toplam 23 Trichoderma izolat  elde edilmi tir. Bu bulgular ile kompost ve 
örtü topra n n mantar üretim i letmelerindeki ye il küf hastal n n inokulum kaynaklar  aras nda oldu u ortaya 
konmu tur. Bununla birlikte ye il küf hastal na neden olan agresif Trichoderma rklar n n belirlenmesi ve bu rklara kar  
mücadele yap lmas  gerekmektedir.  
 

 Türleri tespit edilen Trichoderma izolatlar n n agresif rklar  
belirlenecek ve bu rklara kar  in vitro ve in vivo ko ullarda mücadele çal malar  yürütülecektir. Mücadele çal mas nda 
do al dezenfektan ve antimikrobiyal etkinli i bilinen baz  bile ikler (Huwa-San 50 AGRO, Serenade; Bacillus subtilis 
QST 713 rk, kalsiyum hipoklorit ( 15),  sodyum hipoklorit ( 5), üzüm ve elma sirkesi, chitosan ve hidrojen peroksit 
(H2O2)  kullan lacakt r.   
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 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

 

4.3. Personel: Projeye Antalya l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünden Leyla KAHVEC  ve Berna AÇIKBA ’ n 
dahil edilmesi, 

 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Mehmet AYDO DU   
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Her y l artan sa l k problemleri ile birlikte yayg nla an sa l kl  ya am 
kültürü içerisinde enginar, son y llarda önemli bir yer tutmu  ve tüketimi h zla artm t r. Bununla birlikte, enginar 
yeti tiricili inde verim ve kaliteyi hastal k ve zararl lar olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde Antalya, zmir ve Ayd n illeri 
iklim ko ullar yla enginar yeti tiricili ine elveri li olmakla birlikte bu iklim ko ullar  ayn  zamanda hastal klar ve zararl lar 
aç s ndan da oldukça elveri li bir durum olu turmaktad r. Ayr ca, ülkemizde enginar hastal k ve zararl lar  konusunda 
kapsaml  bir çal man n bulunmamas  da ciddi bir eksiklik te kil etmektedir. Bu itibarla, Antalya, zmir ve Ayd n illerinde 
enginar üretim alanlar nda hastal k ve zararl  sürveylerinin yap lmas , verim ve kaliteyi etkileyen hastal k ve zararl lar n 
tespit edilmesi, bu etmenlerin üretim alanlar ndaki yay l  ve zarar derecelerinin belirlenmesi, yayg nl  saptanan ve 
ekonomik olarak zarar yapan etmenlere kar  gerekli bitki koruma tedbirlerinin al nmas  önem arz etmektedir. Bu çal ma 
ile Türkiye’de enginar hastal k ve zararl lar  konusundaki eksikli in giderilmesi ve üreticiler için k lavuz olabilecek bitki 
koruma önlemlerinin te kil edilmesi amaçlanmaktad r.  

 

 

  
1.1.1.  

 

     Proje kapsam nda mikoloji disiplininde yap lan çal malarda, Serik/Kocayatak lokasyonunda 3-4 ayl k enginar 
bitkilerinde kök ve köbo az  çürüklü ü patojeni Sclerotium rolfsii, Serik/Gebiz mevkiinden 3-4 y ll k yeti kin bitkilerde 
kök çürüklü ü etmeni Fusarium sp., Gazipa a lokasyonu Bak lar mevkii ve Kumluca lokasyonu Hasyurt mevkiilerinde ise 
yapraklar n alt yüzeylerinde külleme patojeni Leveillula taurica saptanm t r. Her iki etmenin patojenisite testleri 
yap lm t r. Ayr ca, Kumluca, Muratpa a, ve Aksu lokasyonlar nda yaprak leke etmenleri Ramularia cynarae ve Alternaria 
sp. saptanm t r. 

 

     Bakteriyel hastal k üphesi ile analize al nan enginar bitkilerden elde edilen iki adet izolat ve iki adet re-izolat, NA’da 
parlak, yar  effaf, gri-beyaz renkli ve King B’de ise krem-beyaz renkli koloniler olu turmu tur. Elde edilen izolatlar “gram 
negatif” özellikte olup, tütün bitkisinde a r  duyarl l k reaksiyonu meydana getirmi tir. Ayr ca oksidaz testi negatif, 
katalaz testi ise pozitif sonuç vermi tir. Pektolitik aktivite testinde, patates dilimlerinde izolatlar n inokule edildi i yerler 
yumu am  olup, pozitif olarak kabul edilmi tir. Sonuç olarak, 2016 y l nda izole edilen iki adet izolat, biyokimyasal tan  
testleri ve patojenisite testleri sonucunda “Yumu ak Çürüklük” hastal  etmeni Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum olarak tan lanm t r. 

Viroloji Bulgu  

     Aksu, Serik ve Kumluca’dan al nan 10 adet üpheli bitki örne i; Artichoke yellow ringspot virus (AYRSV), Cucumber 
mosaic virus (CMV) ve Artichoke Latent Virus (ARLV) aç s ndan incelenmi  fakat herhangi bir virüs tespit edilmemi tir. 
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Entomoloji  

Survey sonucu a a daki tabloda belirtilen zararl lar tespit edilmi tir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Tespit edilen zararl lar  

Tarih l  lçe Zararl  etmen 

 

 

 

 

 

05. 04. 2016 

 

 

 

 

 

Antalya 

 

 

 

 

 

Karaday  

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri) 

Helix aspersa (salyangoz) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri) 

Helix aspersa (salyangoz) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Dolycoris baccarum (Heteroptera) 

Acarina: Eriophyidae  (Akar) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

 

 

 

09.05.2016 

 

 

 

Antalya 

 

 

 

Kumluca-
Hasyurt 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Tetranychus  urticae (k rm z örümcek) 

Acarina: Tarsonomidae (Akar) 

Acarina: Eriophyidae  (Akar) 

Tebenna micalis (Lepidoptera:Choreutidae) 

Thripidae (Thrips)) 

 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Tetranychus  urticae (k rm z örümcek) 

Acarina: Tarsonomidae (Akar) 

Acarina: Eriophyidae  (Akar) 

    (Col.: Curculionidae)(hortumlu böcek) 
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24.05.2016 

 

Antalya 

 

Muratpa a-
Ermenek 

Nezara viridula(Heteroptera) 

Dolycoris baccarum (Heteroptera) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Emmelina monodactyla (Lepidoptera: Pterophoridae)  

 

 

24.05.2016 

 

 

Antalya 

 

Gebiz 

Empoasca (Hom.: Cicadellidae) yaprak pireleri 

 Lygus sp. (Het.: Miridae) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

 

24.05.2016 

  

 

Antalya 

 

Kundu 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Tetranychus  urticae (k rm z örümcek) 

Acarina: Tarsonomidae (Akar) 

Thripidae (Thrips) 

 

 

 

25.05.2016  

 

 

Antalya 

 

 

Gebiz 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Tetranychus  urticae (k rm z örümcek) 

Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri) 

Thripidae (Thrips) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

 

  

 

Antalya 

 

Muratpa a-
Ermenek 

Otiorhynchus sp. (Col.: Curculionidae)(hortumlu böcek) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Tetranychus  urticae (k rm z örümcek) 

Thripidae (Thrips) 

 

 

 

02.06.2016 

 

 

Antalya 

 

 

Gazipa a-
Bak lar 

Helix aspersa (salyangoz) 

Tebenna micalis (Lepidoptera:Choreutidae) Aphididae 
(yaprakbitleri) 

Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

 

 

Aphidius colemani  (Hymenoptera: Braconidae) yaprakbiti parazitoiti 
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Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) genel avc  
 

 2016 y l  sürvey ve bulgular   
 Ekim 

Alan  (Da) 
Sürvey 
Alan  (da) 

Sürvey 
yap lan 
tarla say s  

Al nan 
örnek 

say s  

Saptanan Farkl  Etmen Say s  

Fungus Bakteri  Virüs Böcek 

Aksu 255 10 2 4 1 1 - - 

Serik 550 100 15 28 3 1 - 10 

Kumluca 50 50 4 12 2 - - 7 

Dö emealt  15 - - - - - - - 

Kepez 100 10 1 3 - - - - 

Gazipa a 630 65 12 24 1 - - 5 

Muratpa a 10 10 2 8 1 - - 6 

Toplam 1560 245 36 79 5 1 - 15 

 

          Mikoloji disiplininde yap lan çal malarda, kök ve kök bo az  çürüklü ü patojenleri Sclerotium rolfsii ve Fusarium 
sp. külleme patojeni Leveillula taurica, yaprak leke etmenleri Ramularia cynarae ve Alternaria sp. belirlenmi tir. 

     Bakteriyoloji disiplininde Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum tespit edilmi tir.  

    Viroloji disiplininde toplanan 10 adet üpheli bitki örne inde herhangi bir virüs tespit edilmemi tir.  

     Entomoloji disiplininde yap lan çal malarda Serik, Muratpa a, Kumluca ve Gazipa a lokasyonlar ndan 15 farkl  zararl  
böcek türü (Vanessa cardui (Lepidoptera), Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri), Helix aspersa (salyangoz), 
Aphididae (yaprakbitleri),  

Dolycoris baccarum (Heteroptera), Acarina: Eriophyidae  (Akar), Tetranychus urticae (k rm z örümcek), Acarina: 
Tarsonomidae (Akar), Tebenna micalis (Lepidoptera: Choreutidae)., Thripidae (Thrips), Acarina: Tarsonomidae (Akar), 
(Col.: Curculionidae) (hortumlu böcek), Nezara viridula (Heteroptera), Emmelina monodactyla (Lepidoptera: 
Pterophoridae) (Enginar tüylü kelebe i), Empoasca (Hom.: Cicadellidae) yaprak pireleri, 

 Lygus sp. (Het.: Miridae) ve iki do al dü man (Aphidius colemani  (Hymenoptera: Braconidae) yaprakbiti parazitoiti, 
Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) genel avc ) tespit edilmi tir. 

     Projenin 2016 y l  çal ma takviminde yer alan sürvey çal malar  planland  gibi yürütülmü tür. Yap lan sürveyler 
sonucunda mikoloji disiplininde 5 farkl  fungus türü, bakteriyoloji disiplininde 1 bakteri rk  saptanm t r. Viroloji 
disiplininde ise üpheli olarak al nan numunelerden herhangi bir virüs tespit edilmemi tir. Entomoloji disiplininde ise 15 
farkl  zararl  böcek türü ve 2 do al dü man belirlenmi tir. 
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1.2.  
Projeye 2017 y l  itibariyle Bornova Zirai Mücadele Ara t rma Enstitüsü’nün kat lmas  ve proje kapsam nda yap lan 
çal malar n her enstitünün kendi bünyesinde yürütülmesi nedeniyle dönem bulgular  her enstitü için ayr  olarak 
de erlendirilmi tir. Bu ba lamda, Antalya li Enginar üretim alanlar nda yap lan proje çal malar na ili kin bulgular 
a a da verilmi tir.  
1.2.1. Materyal 
       Çal man n ana materyalini Antalya’ da enginar yeti tiricili i yap lan Muratpa a, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat ve 
Gazipa a ilçelerinde hastal k belirtisi gösteren bitkilerden al nan numuneler ile bunlardan izole edilen fungus, bakteri 
izolatlar , toplanan zararl lar, izolasyon ve tan  çal malar nda kullan lacak olan besi ortamlar  Patates dekstroz agar 
(PDA), Malt ekstrat agar (MEA), Blotter (Nemli hücre kültürü), NA (Nutrient Agar) ,  patojenisite testlerinin yap laca  
saks lar, sa l kl  enginar filizleri, izolatlar n saklanmas nda kullan lan petri kutular , cam tüpler, zararl  ve faydal  türlerin 
toplanmas nda kullan lan, a z aspiratörü, atrap, laboratuar say mlar nda stereo mikroskop ve böcek f rça ve pensleri 
olu turmu tur. 
1.2.2. Metot 

 
     Sürveyler 22.02.2017-18.10.2017 tarihleri aras nda yap lm t r. Sürveyler, Bora ve Karaca (1970)’ya göre basit tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile ekili  alanlar n n en az  10’ unu kapsayacak ekilde yap lm t r. Kontroller s ras nda bitkilerde 
bulunan hastal k ve zararl  etmenlerinden metotta belirtildi i ekilde örneklemeler yap larak gerekli say m ile incelemeler 
yap lm t r. 

 
 

     Fungus izolasyonu; hastal k belirtisi görülen bitkilerden al nan bitki parçalar  kese k tlar na al narak toplanm t r. 
Bitki parçalar  laboratuvarda çe me suyuna tutularak toprak vb. y kanm  ve sonra petri kutular  için uygun küçüklükte 
kesilmi tir. Bitkinin topraküstü k s mlar ndan kesilen parçalar  2’ lik sodyum hipoklorit (NaOCl) içinde 1 dakika, 
toprakalt  organlar ndan kesilen parçalar ise 2 dakika süreyle bekletilerek yüzey sterilizasyonu sa lanm  ve sonra bitki 
parçalar  3 defa steril destile sudan geçirilerek steril kurutma ka tlar na b rak lm t r. Steril kabinde bitki parçalar  kurutma 
ka tlar nda 30-45 dakika bekletilerek kurutulduktan sonra her bir petri kutusuna 6-7 bitki parças , antibiyotik 
(Streptomisin sülfat) içeren PDA, MEA ve Blotter ortam na ekilmi  ve 25±1ºC ‘de 7-10 gün süreyle inkübe edilmi tir.  

 
     nkübasyon süresi sonunda farkl  besi ortamlar nda izole edilen fungal geli meler PDA besi ortam na aktar larak saf 
kültürleri elde edilmi tir. Saf olarak kültüre al nan funguslar cins düzeyinde tan lama için k mikroskobunda,  tür te hisi 
için trinoküler mikroskobu ile incelenerek tan lama, fungus morfolojisine göre literatürlerde verilen te his anahtarlar ndan 
yararlanmak suretiyle yap lm t r (Correl et al. 1987; Mordue, 1974; Mullen, 2001; Koike et al. 2011) 
Patojenisite Testleri 
     Kullan lacak toprak+kum kar m  175 °C’de 2 saat süre ile otoklavda sterilize edildikten sonra e it hacimde 15 cm 
çap nda saks lara konulmu tur. Saf fungus kültürleri uygun besi ortamlar nda 25±1°C’de 7 gün süreyle inkübasyona 
b rak lm t r.  150 gr bu day kepe i ve saf su (1:1) 500 ml’lik erlenmayerlerde kar t r larak otoklavda 121 °C’de 20 
dakika süre ile sterilize edilmi tir. Kültürden 4 disk erlenmayerlerdeki kepek ortam na aktar larak 9 gün oda s cakl nda 
inkübe edilmi tir. Bu süre içinde erlenmayerler ara ara sallanarak fungusun  erlendeki bütün ortama yay lmas  sa lanm t r. 
Kepek ortam nda geli tirilen inokulum topra a 5 oran nda kar t r lm t r. Kontrol için steril kepek ortam  ayn  ekilde 
topra a kar t r lm t r.  nokulasyondan bir hafta sonra her saks ya bir enginar fidesi dikilerek gerekli 25±1°C’de kontrollü 
artlarda bitkiler b rak lm t r. Hastal k belirtisi gösteren bitkilerden numunelerden re-izolasyon yap larak Koch Postulatlar  

yerine getirilmi tir (Yuan ve Mohammed, 1999). 
 

 
     Tipik hastal k belirtisi gösteren enginar bitkilerinden al nan, hastal kl  ve sa l kl  doku k s mlar n  içeren lezyonlu bitki 
parçalar , 70’lik alkol ile yüzeyden dezenfekte edilmi  ve içerisinde 2 ml steril su bulunan havanlarda ezilmi tir. Elde 
edilen ekstraktan bir öze dolusu süspansiyon al narak NA (Nutrient Agar) ve King B besi ortamlar na çizilmi tir. Ekimi 
yap lan tüm petriler 24-25°C’deki inkubatörde geli meye b rak lm t r. Daha sonra safla t r lan izolatlar, gelecekteki 
çal malarda kullan lmak üzere, içinde 15’lik glycerol bulunan ependorf tüplerinde -20°C’de saklanm t r. 
Patojenisite Testleri 
     Projenin patojenisite testleri kapsam nda enginar bitkileri temin edilmi tir. NA besi ortam nda geli tirilen koloniler, 
spektrofotometrede 660 nm dalga boyunda 0.2 yo unlu a ayarlanarak süspansiyonlar haz rlanm t r. Patojenisite 
çal malar nda, 106 hücre/ml inokulum yo unlu u kullan lm t r. Haz rlanan süspansiyon, bitkilere enjektör yard m  ile 
inokule edilmi , bitkilerin yaralanmas  sa lanm t r. Çal malarda, negatif kontrol olarak steril saf su kullan lm t r. 
nokule edilen bitkiler yüksek nem için 24 saat süre ile folyoya sar l  bir ekilde inkübatörde tutulmu  ve 1 gün sonra nem 

çemberinden al narak incelenmi tir. nokulasyondan yakla k 1 hafta sonra olu an belirtiler de erlendirilerek “hastal k var” 
ya da “hastal k yok” olarak de erlendirilip izolatlar n patojen olup olmad  belirlenmi tir. Belirti gösteren bitkilerden re-
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izolasyonlar yap larak projenin tan  çal malar  k sm na geçilmi tir. 
 

 
 

     Nutrient Agar (NA) besi yerine a lanan izolat ve re-izolatlar, 24-48 saat 25oC’de inkübasyondan sonra gri-beyaz koloni 
rengine ve geli imine göre de erlendirilmi tir (Schaad ve ark., 2001). 

 
     King B (KB) besi yerine a lanan izolat ve re-izolatlar, 48-72 saat 25oC’de inkübasyondan sonra krem-beyaz koloni 
rengine ve geli imine göre de erlendirilmi tir (King ve ark., 1954). 
2.Potasyum Hidroksit testi (KOH) 
     Taze haz rlanan 3’lük Potasyum Hidroksit solüsyonundan lam üzerine bir damla damlat ld ktan sonra izolatlar ve re-
izolatlar n inkübasyon sonras  kültüründen bir öze dolusu al narak solüsyona dairesel hareketler ile kar t r lm t r. 15-20 
saniye sonra öze yukar  kald r ld nda viskoz, yap kan ms  bir sünmenin olu mas  gram negatif olarak de erlendirilmi tir 
(Sands, 1990). 

persensitive Reaction-HR) Testi 
     Tütün (Nicotiana tabacum N.) bitkisinin yapraklar ndaki damarlara re-izolatlar ve izolatlar n 108 hücre/ml 
yo unlu undaki süspansiyonu bir enjektör yard m  ile infiltre edilmi tir. 24-48 saatlik bir inkübasyon sonucu inokule 
edilen alanlarda olu an nekrotik lekeler, pozitif reaksiyon olarak kabul edilmi tir. 
4.Oksidaz Testi 
     Taze haz rlanan 1’lik N; N; N; N’ - Tetramethyl- 1.4 phenylene diammoniumdiclorid eri i steril filtre ka d na 
damlat lm t r. zolatlar n 48 saatlik kültürü platin öze ile slak kurutma ka d na çizildi inde 10 saniye içinde olu an koyu 
mor renk pozitif olarak de erlendirilmi tir (Kovaks, 1956).  
5.Katalaz Testi 
     Litrede 23g nutrient agar ile haz rlanan ortam 121oC’de 15 dakika otoklav edildikten sonra petrilere dökülmü tür. 36-48 
saatlik izolatlar ile zigzag eklinde a lanan petriler 25oC’de 24 saat tutulduktan sonra üzerlerine 1ml 3’lük hidrojen 
peroksit dökülmü tür. Pozitif reaksiyonda, birkaç saniye içinde katalaz aktivitesi sonucu aç a ç kan oksijen kabarc klar  
incelenmi tir (Lelliott ve Stead, 1987). 
 6. Pektolitik Aktivite Testi 
     Yüzey sterilizasyonu için öncelikle patatesler dilimlenmi tir. Daha sonra deterjanl  suda f rçalanarak y kanm  ve 

1’lik NaOCI’da 3 dakika bekletilmi tir. NaOCI’yi uzakla t rmak için 3 kez steril saf su ile durulanm t r. Bu i lemden 
sonra steril bir bisturi ile kabuklar  soyulmu tur. Steril slak filtre ka d  içeren steril petri içine kabu u soyulmu  1 cm 
kal nl ndaki patates dilimleri yerle tirilmi tir. Bir öze dolusu kültür patates dilimi üzerine bula t r lm t r. 25oC’de iki 
günlük inkübasyondan sonra de erlendirme yap lm t r. nokule edilen bölgedeki yumu ama pozitif olarak kabul edilmi tir 
(Lelliot ve Stead, 1987). 

 
     Antalya’da enginar yeti tiricili i yap lan ilçelerinden toplanan üpheli bitki örneklerinden CTAB yöntemiyle total 
nükleik asit izolasyonu yap lm t r. Bu amaçla 100 mg yaprak dokusu önce steril havanlarda s v  azot yard m  ile ezilmi tir. 
Ezilen yaprak dokular ndan optimize edilen protokol do rultusunda total nükleik asit izolasyonu yap lm t r. Elde edilen 
total nükleik asitler cDNA sentez a amas nda kullan lmak üzere -20 °C'ye konulmu tur.  

     Hedeflenen genlerin ço alt lmas  iki a amal  tersine transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile yap lm t r. 
Bu amaçla Bio-Rad firmas ndan temin edilen iScript cDNA sentez kiti kullan lm t r. Kit protokolünde belirtildi i üzere; 5 

l total RNA, 4 l 5X iScript reaksiyon kar m  ve 1 l iScript reverse transkriptaz enzimi bir tüp içerisine konularak steril 
su ile 20 l’ ye tamamlanm t r. Haz rlanan kar m 25°C‘de 5 dakika, 42°C‘de 30 dakika, 85°C‘de 5 dakika ve 4°C‘de 
sürekli olacak ekilde programlanan PCR makinesine konularak cDNA sentezi gerçekle tirilmi tir. 

     Daha sonra analiz edilecek etmenlerin Çizelge 3’de yer alan spesifik primerleri kullan larak PCR optimizasyonlar na 
geçilmi tir. 

 

Çizelge 3. Proje kapsam nda test edilen virüslerin primer dizileri 

 

Etmen 

 

Sekans 

 

Amplikon 
uzunlu u 

 

Referans 
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CMV 

 

 

 

F 5’- GTA GAC ATC TGT GAC GCG A – 3’ 

R 5’- GCG CGA AAC AAG CTT CTT ATC - 3’ 

 

540 bp 

De Blas ve ark., 1994; 
Samuitiene and 
Navalinskieene, 2008 

 

AYRSV 

 

F 5’- GAA CGC AAC ATC GGA GA – 3’ 

R 5’- GCT CCA CAA AGT GAC TTG – 3’  

530 bp Maliogka ve ark., 2006 

 

ArLV 

 

F 5 - GAT CTA GCG ATA CAC ATG CAC AAC A -3  

R 5 -CGC TCA AGC TCT CGA ACT AAC TGA AC -3  

282 bp Lumia ve ark., 2003 

 

     PCR i lemi 50 l hacimde yap lm t r. Bu amaçla haz rlanan kar mlar PCR makinesine konularak gradient PCR 
yap lm t r.  Elde edilen PCR ürünleri 100bp plus DNA büyüklük markörleriyle birlikte 2 agaroz jelinde elektroforez 
yöntemiyle ayr t r lm t r. Ambresco EZVision One ile boyanm  olan DNA ürünleri Enduro GDS görüntüleme cihaz nda 
ultraviyole k alt nda görüntülenmi tir.  

 
 

     Arazi ç k lar  vejetasyon süresi boyunca 2-4 haftal k periyotlarla gerçekle tirilmi tir. Sürveyler üretim alan n  temsil 
edecek ekilde her tarlada kö egenler do rultusunda girilip zikzak olu turacak ekilde yürünerek örnekleme yap lm t r.  
Hareketli zararl lar için (Thrips vb.)  tarlada direkt gözle say m yap lm t r. Bunun için her tarladan rastgele seçilmi  10 
bitkinin alt, orta ve üst k sm ndan olmak üzere 30 yapraktan ve meyvelerininin taç k s mlar ndan say m yap lm t r. 
Hareketsiz bireylerin say m  içinde en az 10 bitkinin alt orta ve üst k sm ndan olacak ekilde yaprak örnekleri al narak 
etiket bilgileri (topland  il, ilçe, köy, tarih, bitkinin fenolojik dönemi ve arazi numaras )  ile önce ka t sonra naylon 
torbalara konularak buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilmi tir.  
     Stereo mikroskop alt nda incelenen bitkilerdeki ana zararl lar n yumurta, larva ve ergin dönemi say larak kaydedilmi tir. 
Say mlar (beyazsinek ve galeri sineklerinin ergin öncesi dönemleri ve akarlar) stereo mikroskop alt nda orta damarda, 
yaprak sap na yak n yerde ve yapra n yan bölgelerinden olmak üzere yaprak alt yüzeyinin 12 cm2’lik alan nda yap lm t r.  
     Toprak alt  zararl lar n n belirlenmesi:  Bir dekardan 10 noktada, bitkilerin 5 cm derinlikteki kök k sm  ve çevresi 
aç larak bulunan böcek türleri örnek kutular  içinde laboratuara getirilmi tir.  
    Uçucu böceklerin erginlerinin saptanmas :  Tarlaya kö egenler do rultusunda girilerek, her ad mda bir atrap sallanm ,  
10 ad mdaki 10 atrap 1 örnek kabul edilmi tir. Bu ekilde toplam 100 atrap/ da sallanm t r. Toplanan örnekler öldürme 
i eleri içinde laboratuara getirilmi tir. 

 
     Örneklemelerden elde edilen materyaller (akarlar, yaprakbitleri, tripsler, galeri sinekleri vb. )  70’lik alkol içinde 
muhafaza edilmi tir. Toplanan yaprakbiti, thrips ve akarlar Düzgüne  (1980)’e göre yap larak te hise haz r hale getirilerek, 
konu uzman na gönderilmi tir. 

 
     Heteroptera tak m na ait predatörlerin eldesinde a z aspiratörü kullan lm t r. Toplanan örnekler labaratuvarda öldürme 
kavanozlar na aktar ld ktan sonra küçük üçgen k tlara uygun pozisyonda yap t r larak i nelenmi tir. 
     Henüz ergin hale gelmemi  Chrysopid larva ve yumurtalar  üzerinde bulundu u materyalle birlikte labaratuvara 
getirilerek a z  ince bir tülbentle örtülmü  cam kaplarda ergin hale gelinceye kadar kültüre al nm t r. 
     Hymenoptera tak m na ait parazitoitler ise parazitledi i zararl lar n bulundu u materyal ile birlikte labaratuvara 
getirilerek k almayan, parazit ç karma kutular na konularak elde edilmi tir. Buradan ç k  yapan parazitoitler ince uçlu 
bir f rça yard m yla al narak çerisinde  70’lik etil-alkol bulunan cam tüplere al narak muhafaza edilmi tir. 
1.2.3. Bulgular 
Mi  
     Proje kapsam nda mikoloji disiplininde yap lan çal malarda saptanan etmenler Çizelge 4’ de verilmi tir. Çizelge 
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incelendi inde Antalya linde 9 farkl  lokasyonda en fazla rastlanan hastal klar külleme (Leveillula taurica), Ramularia 
yaprak leke hastal  (Ramularia cynarae) ve gri küf hastal  (Botrytis cinerea) olmu tur. Külleme ve Ramularia yaprak 
leke hastal  bitkilerin yaprak ve ba  yapraklarda görülmü tür. Gri küf hastal  ise enginar ba lar nda ve ba  sap nda 
dikkati çekmi tir. Kök çürüklü ü hastal klar  ise hastal kla enfekteli bitkilerde solgunluk ve geli me gerili i eklindeki 
belirtileri ile gözlenmi tir.  
Çizelge 4. Saptanan Fungal Hastal k Etmenleri 

Tarih Lokasyon Saptanan Etmen 
11.04.2017 
11.05.2017 

Serik-Karaday  Leveillula taurica 
Ramularia cynarae 
Fusarium sp., 
Botrytis cinerea 
Sclerotinia sclerotiorum 

24.04.2017 Manavgat-Kum Mevkii Ramularia cynarae 
Botrytis cinerea 

24.04.2017 Manavgat-Cevizler Ramularia cynarae 
Verticillium sp.  
Fusarium sp. 

24.04.2017 Manavgat-Do ançam Ramularia cynarae 
Fusarium sp. 

08.05.2017 Gazipa a-Bak lar Leveillula taurica 
Ramularia cynarae 
Fusarium sp., 
Botrytis cinerea 
Sclerotinia sclerotiorum 

22.05.2017 Kumluca-Hasyurt Leveillula taurica 
Ramularia cynarae 
Botrytis cinerea 
Verticillium sp. 

22.05.2017 Kumluca-Rhodiapolis Leveillula taurica 
Ramularia cynarae 
Botrytis cinerea 
Fusarium sp. 

10.04.2017 Serik-Kocayatak Ramularia cynarae 
Botrytis cinerea 

11.05.2017 Serik-Gebiz Yolu Botrytis cinerea 
Ramularia cynarae 

 
 

         Antalya ili enginar üretim alanlar nda 2017 y l nda gerçekle tirilen sürvey çal malar  süresince bakteriyel hastal k 
üphesi ile analize al nan enginar bitkilerinde genel olarak, çiçek k sm nda kahverengi renk de i ikli i ve çürüklük 

gözlenmi tir. Bu belirtilerden yap lan izolasyonlar sonucunda elde edilen izolatlara patojenisite testleri ve biyokimyasal 
tan  testleri gerçekle tirilmi tir. Patojenisite testleri kapsam nda, inokulasyondan yakla k 1 hafta sonra sa l kl  enginar 
bitkilerinde herhangi bir belirti meydana gelmemi  ve “hastal k yok” olarak de erlendirilmi tir. zolat ve re-izolatlara 
uygulanan biyokimyasal tan  test sonuçlar  da kar la t rmal  olarak de erlendirilmi tir. 
         Elde edilen üç adet izolat, NA’da gri-beyaz, King B’de ise beyaz renkli koloniler olu turmu tur. Elde edilen 
izolatlar n ikisi “gram pozitif” biri ise “gram negatif” özellikte olup, tütün bitkisinde a r  duyarl l k reaksiyonu meydana 
getirmemi lerdir. Ayr ca izolatlara uygulanan oksidaz testi sonucunda iki izolat pozitif sonuç vermi  ve katalaz testi 
sonucunda ise iki izolat negatif sonuç vermi tir. Pektolitik aktivite testinde, patates dilimlerinde izolatlar n inokule edildi i 
yerlerde yumu ama meydana gelmemi  ve bu durum negatif olarak kabul edilmi tir. Tan  testleri sonucunda elde edilen 
bulgular,  
Çizelge 5’de verilmi tir: 
 
Çizelge 5. zolatlara uygulanan biyokimyasal testler sonucunda elde edilen bulgular 

zolat  Gram 
reaksiyon 

Tütün HR Oksidaz 
Testi 

Katalaz Testi Pektolitik Aktivite  
Testi 

Serik/Karaday -1 + - - + - 
Serik/Karaday -2 - - + - - 
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Kumluca/Hasyurt + - + - - 
 
Gerçekle tirilen izolasyonlar ve tan  testleri sonucunda, olu an belirtilere bakteriyel bir patojenin neden oldu una dair 
herhangi bir bulguya rastlanmam t r. 

 
Yap lan RT-PCR analizleri sonucunda, Manavgat ve Serik ilçelerindeki farkl  tarlalardan toplanan üpheli 10 adet enginar 
örne inden 530 bp büyüklü ünde bant veren Artichoke yellow ringspot nepovirus (AYRSV) etmeni tespit edilmi tir. 
Analiz sonucunun do rulu unu teyit etmek amac yla istenilen bant büyüklü ünde sonuç veren PCR ürünlerinden bir tanesi 
seçilerek, DNA dizilimi belirlenmesi amac yla Genoks (Ankara) firmas na gönderilmi tir.   

 
Sürvey sonucu a a daki tabloda belirtilen zararl lar tespit edilmi tir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Tespit edilen zararl lar  

Tarih l  lçe Zararl  etmen 

 

 

 

 

 

11. 04. 2017 

 

 

 

 

 

Antalya 

 

 

 

 

 

Serik-
Karaday  

Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri) 

Helix aspersa (salyangoz) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Acarina: Eriophyidae  (Akar) 

 

 

 

22.05.2017 

 

 

 

Antalya 

 

 

 

Kumluca-
Hasyurt 

Aphididae (yaprakbitleri) 

Tetranychus  urticae (k rm z örümcek) 

Acarina: Eriophyidae  (Akar) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

Tebenna micalis (Lepidoptera:Choreutidae) 

Thripidae (Thrips) 

 

11.05.2017 

 

Antalya 

 

Serik-Gebiz 

Empoasca (Hom.: Cicadellidae) yaprak pireleri 

Aphididae (yaprakbitleri) 

 

 

08.05.2017 

 

 

Antalya 

 

 

Gazipa a-
Bak lar 

Helix aspersa (salyangoz) 

Tebenna micalis (Lepidoptera:Choreutidae) Aphididae 
(yaprakbitleri) 

Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri) 

Vanessa cardui (Lepidoptera ) 

 

 

 

Aphidius colemani  (Hymenoptera: Braconidae) yaprakbiti parazitoiti 
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Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) genel avc  

 
 
Projenin 2017 y l  genel bulgular  Çizelge 7 ‘ de verilmi tir. 
 

 2017 y l  sürvey ve bulgular   
 Ekim 

Alan  
(Da) 

Sürvey 
Alan  (da) 

Sürvey 
yap lan 
tarla say s  

Al nan örnek 

say s  

Saptanan Farkl  Etmen Say s  

Fungus Bakteri  Virüs Böcek 

Manavgat 40 25 5 13 5 - - - 

Aksu 255 10 1 1 2 - - - 

Serik 550 150 18 23 4 - 1 7 

Kumluca 50 50 4 14 5 - - 6 

Dö emealt  15 - - - - - - - 

Aksu 100 10 1 1 - - - - 

Gazipa a 630 75 12 12 5 - - 5 

Muratpa a 10 5 2 1 2 - - - 

Toplam 1650 325 43 65     

  

(Toplam) 

6 - 1 9 

 
     Projenin ikinci y l (2017) sürveyleri, 22.02.2017-18.10.2017 tarihleri aras nda Antalya linde sekiz farkl  lokasyonda 
(Muratpa a, Kepez, Aksu, Serik, Kumluca, Dö emealt , Manavgat ve Gazipa a) yap lm t r. Toplam 325 dekar enginar 
üretim alan nda 43 tarladan 65 adet numune al nm t r. Yap lan sürveyler sonucunda mikoloji disiplininde 6 farkl  fungus 
türü, viroloji disiplininde 1 virüs saptanm t r. Bakteriyoloji disiplininde ise üpheli olarak al nan numunelerden herhangi 
bir patojen bakteri tespit edilmemi tir. Entomoloji disiplininde ise 9 farkl  zararl  böcek türü ve 2 do al dü man 
belirlenmi tir. 

Proje kapsam nda 2 y ll k (2016-2017) sürveyler tamamlanm t r. Projede yayg n 
olarak saptanan hastal klar (Çizelge 8) ve mücadele çal mas  yap lacak hastal k ve zararl lar çizelge 9’ de verilmi tir.  

 

Çizelge 8. Saptanan hastal klar n yayg nl klar  

Hastal k 
Oran   

(H.O) 

Külleme  

(Leveillula 
taurica)  

(%) 

Ramularia yaprak 
lekesi  

(Ramularia 
cynarae) (%) 

Gri küf 

 (Botrytis 
cinerea) 

(%) 

Kök çürüklü ü  

(Fusarium spp.,  

Sclerotinia sclerotiorum,  

Sclerotium rolfsii Verticillium sp.)  

(%) 
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2016 14.2 17.4 14.7 3.3 

2017 30.1 24.4 15.2 4.0 

Ortalama 22.1 20.9 15.0 3.6 

 

2018 y l nda yap lacak faaliyetler unlard r;  

-Morfolojik tan s  yap lan fungal patojenlerin moleküler olarak tan lanmas , 

-Patojenisite testlerinin bitirilmesi, 

-Mücadele çal mas n n ba lat lmas  ve bitirilmesidir. 

Hastal k ve zararl larla mücadelede uygulanacak kontrol yöntemlerinin insan ve çevre sa l n  dikkate al narak seçilmesi 
önem arz etmektedir. Bu nedenle hastal klara kar  biyolojik preparatlar (Bacillus amyloliquefaciens rk  MBI,  
Pseudomonas fluorescens strain,  Ampelomyces quisqualis isolate, Bacillus subtilis QST 713 rk ) ve zararl lara kar  
biyoteknik yöntemler (sar  ve mavi yap kan tuzaklar vb.) ve bekleme süresi k sa ve çabuk parçalanabilen biyolojik ve 
bitkisel kökenli preparatlar (Bacillus thuringiensis, azadirachtin Spinosad, entomopatojen fungus vb.) kullan lmas  
dü ünülmektedir.  

 

 

 

 
 
 
**** 
2017 y l nda proje kapsam nda 
Bornova Zirai Mücadele 
Ara t rma Enstitüsü 
bünyesinde yap lan 
çal malara ili kin bulgular 

a a da verilmi tir. 
 

1.2.1. 

  

Bu çal man n ana materyalini Ayd n, zmir illerinde enginar alanlar nda bulunan enginar bitkileri, bu bitkilerde bulunan 
zararl  ve yararl  türler, funguslar etmenlerin tan s  için referans izolatlar, inkübatör, çe itli kimyasallar, Zeiss marka 
stereobinoküler mikroskop, örnek kutular  ve çal ma için gerekli olan di er malzemeler olu turmu tur. 

1.2.1.1.  
Sürveyler Ayd n ve zmir llerinde Mart-Kas m aylar  aras nda üretim alan n  temsil edecek ekilde kö egenler 

do rultusunda tarlaya girilip zikzak olu turacak ekilde yürünerek örnekleme yap lm t r.  Bunun için her tarladan rastgele 
seçilmi  10 bitkinin alt, orta ve üst k sm ndan olmak üzere 30 yaprak al nm , etiket bilgileri (topland  il, ilçe, köy, tarih, 
bitkinin fenolojik dönemi ve arazi numaras )  ile önce ka t sonra naylon torbalara konularak buz kutusu içerisinde 
laboratuara getirilmi tir. 

Stereo mikroskop alt nda incelenen bitkilerin yapraklar  ve meyvelerin taç yapraklar nda bulunan zararl lar n 
ergin ve ergin öncesi dönemleri say larak kaydedilmi tir.  Say mlar (beyazsinek, yaprakbiti ve galeri sineklerinin ergin 
öncesi dönemleri ve akarlar) stereo mikroskop alt nda yaprak alt yüzeyinin 12 cm2’lik alan nda yap lm t r. Örneklerden 
elde edilen yumurta, larvalar iklim odalar nda kültüre al narak ergin olmalar  sa lanm t r. 

 
Bulunan do al dü manlar te hise haz r hale getirilmi tir. 

Çizelge 9 . Enginarda mücadele gerektiren hastal k ve zararl lar   

Botrytis cinerea (Gri Küf Hastal ) (Fungus) 

Leveillula taurica (Külleme Hastal  (Fungus) 

Ramularia cynarae (Yaprak Leke Hastal  (Fungus) 

Aphididae (yaprakbitleri) (Böcek) 

Tebenna micalis (Lep.:  Choreutidae) (Böcek) 

Vanessa cardui (Lep.:  Nymphalidae) (Böcek) 
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Hymenoptera tak m na ait parazitoitler ise parazitledi i zararl  ile birlikte laboratuvara  getirilerek  parazitoit 
ç k  sa lanm t r.  

 
Örneklemelerden elde edilen materyaller (Akarlar, Yaprakbitleri, Thripsler, Yaprakgaleri sinekleri vb. )  70’lik 

alkol içinde muhafaza edilmi tir. Toplanan yaprakbiti, thrips ve akarlar Düzgüne  (1980)’e göre preparatlar  yap larak 
te hise haz r hale getirilmi tir. Hemiptera tak m na ba l  Pentatomidae familyas  örnekleri Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN, Acarina tak m  Eriophyiidae familyas na ba l  
örnekler Yüzüncü Y l Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünden Doç. Dr. Evsel DEN ZHAN NANÇ 
taraf ndan te his edilmi tir. 

1.2.1.2. Fungal  
zmir (Çe me ve Urla) ve Ayd n (Efeler) illerinde mart ay ndan itibaren ba layarak kas m ay na kadar enginarda 

fungal hastal klar n belirlenmesi amac yla sürvey çal malar  yap lm t r. Karaca ve Bora (1970)’ya göre basit tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile ekili  alanlar n n en az 1-2’sinde bitkilerde say mlar yap lm t r. Yaprak lekesi, solgunluk, kök 
çürüklükleri gibi fungal hastal k belirtileri gözlenen bitkilerden örnek al nm t r. Sürvey çal malar nda toplanan hastal k 
belirtisi olan bitki örnekleri, etiket bilgileri (topland  il, ilçe, köy, tarih, bitkinin fenolojik dönemi ve arazi numaras ) ile 
önce ka t sonra naylon torbalara konularak buz kutusunda laboratuvara getirilmi tir. Yap lacak izolasyonlar için, tan  
çal malar  veya testler için buzdolab nda (+4ºC,-20ºC) saklanm t r. 

Hastal k belirtisi gösteren bitkilerden al nan örnekler y kand ktan sonra yüzeysel olarak sterilize edilmi  ve su 
agar (WA) besi ortam  bulunan petri kaplar na yerle tirilerek 24±1°C’deki inkubatörde geli meye b rak lm t r. Yakla k 
bir hafta sonra geli en fungus kolonileri, tür tan lar  için PDA ortam na aktar larak safla t r lm t r. Saf olarak kültüre 
al nan funguslar mikroskopta incelenerek tan lama, morfolojisine göre literatürlerde verilen te his anahtarlar ndan 
yararlanmak suretiyle yap lm t r.  

Patojenisite testleri için hastal kl  bitkilerin kök ve kök bo az ndan elde edilen fungal izolatlar uygun besi 
ortamlar nda 24±1°C’de ayarl  inkubatörde 7-10 gün süreyle inkubasyona b rak lm  ve saks  topra na kepek veya yulaf 
kültüründe geli tirilen fungus inokulumu 5 oran nda verilmi tir. Bu ekilde haz rlanan saks lara, enginar fideleri dikilmi  
ve iklim odas  ko ullar nda geli meye b rak lm t r. Bitkiler 4 hafta süreyle gözlenerek solgunluk ve geli me gerili i 
gösteren bitkiler kaydedilmi tir. Bu süre sonunda bitkiler sökülerek toprak alt  aksam  y kan p incelenmi , reizolasyon 
yap larak etmenlerin inokule edilenler ile ayn  olup olmad na bak lm  ve bitkiler hasta-sa lam olarak de erlendirilmi tir. 
         

         

Enginar alanlar nda sorun olan böcek ve akar türlerini belirlemek için Ayd n ve zmir illerinde 2017 y l nda yap lan sürvey 
çal malar n n sonuçlar  Çizelge 10 ve 11’de görülmektedir.      
   Çizelge 10. Ayd n linde 2017 y l nda enginar yeti tiricili inde sürvey yap lan alanlar  

                              bulunan zararl  ve yararl  türler   

 Köy Gözlem 
Tarihi 

Alan  

(da) 

  

Efeler  

 

 

 

29.3.2017 10 YGS,  Dolycoris baccarum, 

 Curculionidae 

CS  

29.3.2017 15 YGS,  SYL, 

Dolycoris baccarum 

 

29.3.2017 15 YB, Telkurdu,  

 Dolycoris baccarum 

 

29.3.2017 5 YB,YGS  
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29.3.2017 24 Dolycoris baccarum  

SYL, CAS 

 

29.3.2017 30 YB, ER   

29.3.2017 20 YB  

27.04.2017 10 YB,COLL, A, CAS, ER  CS  

18.10.2017 8 YB,THR, SYL  

Ovaeymir 29.3.2017 5 YB, YGS, COLL  

Baltaköy 

 

27.04.2017 10 

YB, THR, COLL, CAS, 

ER , SYL  

18.10.2017 10 THR,YGS,LEP  

Tepeköy 27.04.2017 5  YB,THR,ER ,COLL,A HYM, SYR  

Gölhisar 27.04.2017 12 
 YB, THR,A,YGS,COLL, 
YP,COL,ER  CS , SYR  

 

 

18.10.2017 10 YGS,THR,YP,A,HEM  

18.10.2017 10 YB, THR,COLL   

18.10.2017  YB,THR,A,LEP,YGS  

18.10.2017 17 YB, THR, LEP  

18.10.2017 10 -  

18.10.2017 15 THR,YGS,LEP  

Toplam 241   

                *A:Akar ; CAS:Cassidae; COL:Coleoptera; COLL:Collembola; ER :Eriophyidae, YB:Yaprakbiti; 

                 LEP:Lepidoptera; SLY:Salyangoz; SYR:Syriphidae larva; THR:Thrips;  YGS:Yaprak galeri sine i; 

                 YP:Yaprak piresi; CHR:Chysoperla sp.; CS:Coccinella septempunctata, HYM:Hymenoptera;HEM:Hemiptera 

 

             

     

           Çizelge 11. zmir linde 2017 y l nda enginar yeti tiricili inde sürvey  yap lan alanlar  

                              bulunan zararl  ve yararl  türler    

 Köy Gözlem 
Tarihi 

Alan  

(da) 

 

 

 

   
   

   
   

U
rl

a Demircili 10.4.2017 
10 

YB,THR,YGS,COLL, A, ER , CS  



 

Sayfa 456 / 589 
 

 Nezara viridula 

10.4.2017 

10 

YB,THR,YGS,COLL, ER  

Eurygaster austriaca, Nezara viridula 

 

 10.4.2017 

10 

SLY, THR; YGS, COLL, ER , 

 Dolycoris baccarum, Nezara viridula 

CS, HYM. 

10.4.2017 

2 

YB,COLL, A, ER , 

Dolycoris baccarum 

CHR 

 

10.4.2017 5 YB,YGS,COLL, ER , Kula akaçan    

13.06.2017 2 YB,YP,THR, A  

13.06.2017 2 YB,A,YP,THR,ER   

02.11.2017 1 YB,A,THR,ER  SYR 

02.11.2017 5 THR,YB  

02.11.2017 10 THR,YB  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 

 20.4.2017 3 YB,THR,YGS, 

COLl, CAS,ER ,LEP, 

Dolycoris baccarum,Nezara viridula 

CS  

20.4.2017 7 THR,YGS, COLL,A,ER ,CAS,LEP, 

Nezera viridula 

CS  

20.4.2017 9 YB,THR,YGS, COLL, A,COL, ER , 
CAS,Curculionidae,Nezera viridula 

CHR  

13.06.2017 3 YB,A  

13.06.2017  THR,YB,A CHR, CS  

11.10.2017 10 Enginar kurdu  

02.11.2017 20 YB,THR,A,COLL, LEP, ER ,Enginar kurdu CS  

02.11.2017 5 THR,YB,ER ,LEP HYM 

02.11.2017 7 THR,YB,A,ER ,LEP  

 21. 3.2017 4  YB, THR,YGS CS  

21. 3.2017 5 YB,KÖ Faydal  akar 

21. 3.2017 13 YB,COLL CS, CHR  

21. 3.2017 5 YB Faydal  akar 

11.10.2017 1 YB,A,THR  
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11.10.2017 1 YB,A,THR, YGS  

11.10.2017 0,5 - HYM 

Toplam 150,5   

                    *A:Akar ; CAS: Cassidae; COL:Coleptera; COLL: Collembola; ER : Eriophyidae; HEM: Hemiptera; 
YB:Yaprakbiti; 

                   LEP:Lepidoptera; SLY:Salyangoz; SYR:Syriphidae larva; THR:Thrips,YGS: Yaprak galeri sine i;YP:Yaprak 
piresi;  

                   CHR:Chysoperla sp.; CS:Coccinella septempunctata, HYM:Hymenoptera.   

      
Çizelge 10 ve 11’ de görüldü ü gibi Ayd n’da 241 da,  zmir’de 150,5 da alanda sürvey yap lm t r.    Ayd n’da erken 
dönemde mart ve nisan aylar nda saptanan zararl lar aras nda dikkati çekenler Salyangoz Helix sp. 
(Pulmanata:Helimacidae), Dut k m l  Dolycoris baccarum L., Pis kokulu ye ilböcek Nezara viridula (L) 
(Hemiptera:Pentatomidae), Aceria cynarae (Corti, 1905) (Acarina:Eriophyidae), Cassida spp. (Coleoptera:Chrysomelidae) 
ve Yaprakbiti (Hemiptera:Aphididae) olmu tur.  

        Polifag olan Salyangozlar kültür bitkilerinin yaprak, meyve ve sürgünlerde kemirerek beslenmektedir. Saptand  
tarlalarda enginar yapraklar ndaki populasyonun yo un, zarar n n oldukça önemli oldu u görülmü  üreticilerin de ilaç 
uygulad klar  belirlenmi tir. ili ve Kaliforniya’da salyangoz enginar n önemli zararl lar  aras nda yer almaktad r 
(Anonymous, 2017; Larra n et al. 2013). 

        Akdeniz orjinli olan D.baccarum’un Akdeniz ülkelerinde yüksek populasyonlara ula t nda zarara neden oldu u 
bildirilmektedir. Ana konukçusu hububat bitkileri olan etmenin dut, fasulye, tütün, ayçiçe i ve enginar  içine alan geni  bir 
konukçu dizini oldu u belirtilmektedir (Schaefer and Panizzi, 2000). Türkiye’de sebze zararl lar  aras nda yer alan ve Dut 
k m l  olarak adland r lan etmenin enginarda zarar na ili kin bir kay t yoktur ancak mercimekte sorun oldu u tebe irlemeye 
neden oldu una dair bilgiler mevcuttur (Anonymous, 2008). Bornova’da biyolojisine yönelik yap lan bir ara t rmada D. 
baccarum’un yumurta, nimf ve erginlerinin genellikle generatif organlar  olu maya ba lad  dönemde daha çok alçak 
boylu bitkilerde bulundu u, var olan literatürle birlikte 60 familyaya ait toplam 271 bitki türünde kay tl  oldu u 
bildirilmektedir. Bornova’da 3 döl verdi i ve ilk erginlerin mart ay nda görülmeye ba lad  belirtilmi tir (Karsavuran, 
1986).  

        Yürütülen sürvey çal malar nda Ayd n’da görülen D.baccarum’un gerek enginar yapraklar nda gerekse enginar n ba  
k sm nda herhangi bir zarar belirtisi gözlenmemekle birlikte üreticilerle yap lan görü melerde rutin olarak ilaçlama 
yap ld  bildirilmi tir. Ayn  familyadan olan N.viridula, D.baccarum ile birlikte zmir’de görülmü tür. N.viridula polifag 
bir tür olup Ülkemizde sebzeler içinde börülce, fasulye, domates, biber ve patl candaki zarar  önemlidir (Anonymous, 
2008).  

       Bir di er zararl  Aceria cynarae (Acarina:Eriophyidae) enginarda ilk kez saptand  için Türkiye’de ilk kay t niteli i 
ta maktad r. Enginardaki zarar  özellikle daha çok üst yapraklarda k vr lmalarla eklinde görülmü tür. Bu akar n yo un 
populasyonlarda bitkinin büyümesinde duraklamaya neden oldu u belirtilmi tir1.  

    Yaprakbitleri de baz  tarlalarda yo un olarak görülmü , özellikle bitkinin ba  k sm nda koloniler halinde yo unla t  ve 
fumajine neden olduklar  saptanm t r.   Sonbaharda üretim döneminde Ayd n ve zmir’de baz  Lepidoptera türlerinin 
enginar n ba  k sm nda galeriler açarak beslendi i ve bu enginarlar  pazarlanamayacak hale getirdi i görülmü tür. 

         Do al dü manlarla ilgili çal malarda ise en yayg n görülen tür Coccinella septempunctata L. 
(Coleoptera:Coccinellidae) olmu , yaprakbiti saptanan tarlalarda da önemli yaprakbiti predatörü olan Syriphidae 
familyas na ba l  larvalar bulunmu tur. Kültüre al nan Lepidoptera larvalar nda Hymenoptera tak m na ba l  parazitoitlerin 
ç k  olmu tur. Sonuç olarak enginar alanlar nda yap lan sürvey çal malar nda üretim dönemi süresince çok say da zararl  
böcek türü bulunmu , genel olarak yaprak ba na bulunu  oranlar  oldukça dü ük olmu tur. Bununla birlikte  en önemli 
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zarar n Lepidoptera tak m na ba l  türler ile Salyangoz taraf ndan olu turuldu u belirlenmi tir. 

         2018 y l nda sürvey çal malar na devam edilecektir.  

Enginarda fungal hastal klar n belirlenmesi amac yla zmir (Çe me ve Urla) ve Ayd n (Efeler) 
illerinde 21 Mart-15 Kas m 2017 tarihleri aras nda survey çal malar  yap lm t r (Çizelge 3). Çizelge 3’de yer ald  gibi 
sürvey çal mas nda toplam 459 da enginar üretim alan nda 37 tarlada incelemeler yap lm t r. zmir ili Urla ilçesi enginar 
ekili  alanlar nda fungal hastal k belirtisine rastlanmam t r. zmir ili Çe me ilçesinde ve Ayd n (Efeler)’da hastal k 
belirtisi gösteren enginar bitkilerinden 10 adet örnek al nm t r. Toplanan enginar örneklerinde Rhizoctonia sp., Fusarium 
spp., Pythium sp., Sclerotinia sp. ve Botrytis sp. fungal etmenleri tespit edilmi tir. Elde edilen 16 izolat n patojenisite 
denemeleri devam etmektedir.  

Çizelge 12. zmir ve Ayd n illerinde 2017 y l nda enginarda sürvey yap lan ilçe, ekim alan , incelenen sürvey alan , sürvey 
yap lan tarla say s , al nan örnek say s  ve tespit edilen fungal etmenler  

  Ekim 
 

  

Tespit edilen fungal etmen 

zmir 
Çe me 3000 102 23 6 Rhizoctonia sp., Fusarium spp., Pythium sp., 

Sclerotinia sp., Botrytis sp. 

Urla 2590 29 6 - - 

Ayd n Efeler 4500 328 8 4 Rhizoctonia sp., Fusarium spp., Sclerotinia 
sp., Botrytis sp.  

Toplam 10090 459 37 10  

 

2018 y l nda patojenisite çal malar  yan  s ra, projenin 2.y l survey çal malar  yap lacakt r. 
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2018 y l nda entomoloji ve fungal hastal klar ile ilgili yap lan çal malar n 
yay nlanmas  dü ünülmektedir. 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

 

  

 

 Varsa proje materyal ve yöntem k sm nda önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.3. Personel: Projede yer alan Hüseyin NAMAL’ n BATEM’ de bölüm de i tirmesi nedeniyle projeden ç kar larak yerine 
Dr. Levent KESK N’ in ve moleküler çal malarda yard mc  olmak üzere Görkem SÜLÜ’nün dahil edilmesi 
önerilmektedir.  

 

4.4.  Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  

Dr. Mehmet AYDO DU   
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PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/92/A08/P09/ 

 enay KURT 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 1992 

     01/01/2017  ile     31/12/2017   aras  

 

k saca belirtilmelidir. 
Turunçgil üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktör virüs ve virüs benzeri hastal klar d r. Özellikle 

verim ve kaliteyi art rmak için ve dünya pazar nda rekabet gücüne ula abilmek için birçok ülkenin çe it geli tirme, 
ar nd rma, indeksleme ve introdüksiyon konular n  içeren Turunçgil Çe it Geli tirme Programlar n n uygulanmas na çok 
önceden ba lad klar  görülmektedir.  
          Ülkemizde 1988 y l nda Narenciye Ara t rma Enstitüsünde ba lat lan bu proje ile; 

1. Çe itli slah yöntemleri kullan larak geli tirilen turunçgil çe itlerinin ar nd r lmas  ve indekslenmesi, 
2. Ana Dam zl k Blok ve A  Gözü Ço alt m Bloklar n n kurulmas , 
3. Ana materyalin muhafazas  amaçlanmaktad r. 

 Proje d hilinde kontrol indekslemeleri sonucunda virüs hastal klar ndan temiz bulunan bireyler Turunçgil Genetik 
Kaynaklar  parseline dikilerek muhafaza edilmektedir. 

 

 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
FAO destekli olarak 1988 y l nda Narenciye ve Serac l k Ara t rma Enstitüsünde ba lat lan ar nd rma program  
çerçevesinde 1992 y l nda ilk virüsten ari turunçgil a  gözü ve 1996 y l nda ise ilk virüsten ari turunçgil fidan  üretimi 
gerçekle tirilmi tir.  1994 y l nda proje TAGEM destekli olarak “Türkiye Turunçgil Çe it Geli tirme Program  (TTÇGP)” 
ad n  alm  ve sürekli bir program haline getirilmi tir. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 
              2018 y l  indeksleme çal malar  için kullan lacak indikatör bitki tohumlar n n ekilmesine ba lanm  olup ekimlere 
devam edilmektedir. Ana dam zl k blok, genetik kaynak parseli ve indikatör bitkilerin elde edildi i tohum blo unda 
kültürel bak m i lemlerine devam edilmi tir. 2017-2018 y l  sürgün ucu a lama çal malar na ba lanm t r. 2017 y l  
içerisinde 2015-2016 dönemi sürgün ucu a lama ile elde edilip mikro a lama ile seraya aktar lm  olan bireylerden uygun 
büyüklükte olanlar kontrol indekslemesine ve paralelinde termoterapiye al nm t r.  
 

 

 
Proje verileri nda ileriki dönemlerde yay n yap lmas  dü ünülmektedir. 
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Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
Projenin yürütüldü ü indeksleme seras nda çal an i çilerin emeklilikleri nedeniyle i gücü aç s ndan darbo aza 
dü ülmektedir. En son olarak da a c  emekli olmu tur. Proje ile ilgili ba ka bir darbo az ile kar la lmam t r. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Projede herhangi bir materyal-yöntem de i ikli i yoktur. 
 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Projenin faaliyet takviminde herhangi bir de i iklik yoktur 
 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
Projede herhangi bir personel de i ikli i yoktur. 
 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
Projede herhangi bir bütçe de i ikli i yoktur. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/ 11 / 2017  

 
Proje Lideri  enay KURT …/ 11 / 2017  
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RAPORU FORMU 

 

  

Çat  Proje: Avokado Yeti tiricili inin Geli tirilmesi 

 

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/16/A08/P09/04 

 Dr. Süleyman BAYRAM 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü-ANTALYA 

 2016 

 01/01/2017 ile 31/12/2018 aras  

 

 

Avokado anaçlar n n vegatatif olarak ço alt lmas n n çok zor olmas  ve tohumdan ço alt lan çö ür anaçlar n yüksek 
seviyede heterozigot özellik ta mas ndan dolay , her bir anaç farkl  ve üniform olmayan özellikler ta maktad r. Bununla 
birlikte, ülkemiz ko ullar nda avokado fidan yeti tiricili inde çö ür anaçlar kullan lmakta ve çö ür anaçlar n n 
performanslar  henüz ortaya konulmam t r. 

Bu proje; 2010-2014 y llar  aras nda yürütülen projenin devam  eklinde yap lacakt r. Ülkemizde çö ür anaç olarak 
kullan lan Topa Topa ve Mexicola çe itlerinin performanslar n n ortaya konulmas  ve üstün özellikli bireylerin vegetatif 
ço alt lmas  amaçlanm t r. Bu nedenle; bu çe itlerin çö ür anaçlar n n üzerine Bacon, Zutano, Fuerte ve Hass çe itleri 
a lanarak a aç özellikleri, çiçeklenme zamanlar , meyve özellikleri, verimlilik ve iklim ko ullar ndan etkilenme 
durumlar na göre üstün özellik ta yan bireyler seçilecek ve klonal olarak ço alt lmas  sa lanacakt r. Bu ço alt lan klonal 
anaçlar aras nda fenolojik, morfolojik, pomolojik ve iklimden etkilenme durumuna göre seçim yap lacakt r.  

Bu çal ma ile ba layacak BATEM’in ‘Anaç Seleksiyon Program ’nda; bölge ekolojisine uygun ve yüksek verimli çö ür 
avokado anaçlar n n seçilmesi ve bu bireylerin klonal olarak ço alt lmas  sa lanacakt r. Ayr ca, anaç ve çe it ili kilerinin 
ortaya konulmas  için çö ür ve klonal anaç elde edilmesine yönelik slah ara t rmalar na temel bir çal ma olacakt r. 
Böylece, bu çal malar n devam  olarak biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayan kl , sa l kl  ve verimli anaçlar n 
seleksiyonu yap lacak ve klonal ço alt lmas  ile üniform bahçelerin tesisi sa lanacakt r. 

 

 

 
2010-2014 y llar  aras nda yap lan çal mada; ‘Topa Topa’ ve ‘Mexicola’ çe itlerinin çö ür anaçlar n tohumlar  al nm  ve 
sera ko ullar nda ekilmi tir. Daha sonra, tohumdan meydana gelen çö ürlerde morfolojik gözlemler yap larak, ‘Hass’ ve 
‘Bacon’ çe itlerine ait a  kalemleri ile a lanm  ve ilerleyen dönemlerde araziye dikilmi tir. Arazi ko ullar nda yap lan 
çal malarda, baz  çö ür anaçlar n performanslar n n için ümitvar oldu u görülmü  ve ileriki y llarda gözlemlere devam 
edilmi tir.  

 

  

Proje çal malar nda (2017 y l  dahil) ise; önceki y llarda dikilen ve klonal üretim için seçilen fidanlar n bak m  yap lm t r. 
Bununla birlikte, yo un don olay na maruz kalan deneme lokasyonu de i tirilerek, önceki y l a lanan fidanlardan yakla k 
130 adedi araziye dikilmi tir. Ay ca, 2016 y l nda Mexicola ve Topa Topa çe itlerinde tohumlar al narak ekimleri yap lm  
ve ç kan çö ürlerden yakla k 600 adedi a lanm  ve a  sonras  bak mlar na devam edilmi tir. Projenin en önemli önemli 
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alt yap  ünitesi olarak, kurulmu tur.  

 

 
Projede yap lmas  dü ünülen yay n bulunmamaktad r. 

 

 

Denemenin yap ld  Serik/Antalya bölgesinde bulunan BATEM Kayaburnu yerle kesinde bulunan arazide, k  aylar nda -
4.8 0C’ye kadar azalan hava s cakl klar ndan ve 0 0C’nin alt nda yakla k 15 donlu geçen gün say s ndan dolay , fidanlarda 
kurumalar meydana gelmi tir. Ayr ca, 29 Haziran ile 2 Temmuz 2017 tarihleri aras nda 45 0C’nin üzerine kadar yükselen 
yüksek s cakl klardan dolay , fidanlarda güne  yan kl  ve kurumalar meydana gelmi tir. 

Denemenin yeri de i tirilerek Serik/Antalya’ya ait Kocayatak yerle kesine al nm  ve deneme alan na yeni fidan tesisleri 
yap lm t r.  

  

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 

4.1. Mate   
Projede materyal ve yöntemde yap lmas  dü ünülen bir de i iklik bulunmamaktad r. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: 
Proje faaliyet takviminde yap lmas  dü ünülen bir de i iklik bulunmamaktad r. 

 

4.3. Personel: 
Projede görevlilerinde yap lmas  dü ünülen bir de i iklik bulunmamaktad r 

 

  
Proje bütçesinde yap lmas  dü ünülen bir de i iklik bulunmamaktad r 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Süleyman BAYRAM   
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PROJE  

 
 

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/16/A08/P09/03 

 Dr. Seyla TEPE 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü-ANTALYA 

 2016 (II. dilim) 

  01/01/2017  ile     31/12/2017  aras  

 

Antalya li' nin önemli bir yenidünya üretim bölgesi olmas  nedeniyle, 
Antalya ko ullar nda iyi sonuç veren verimli, kaliteli, çekirdek oran  dü ük ve albenisi fazla çe itlerle kapama bahçe 
kurulmas  yeti tiricilik aç s ndan oldukça önemlidir. Bu kriterlere uygun çe itler geli tirmek amac  projenin amac n  
olu turmaktad r.  

 

 

. Çe it olarak Akko XIII, Champagne de Grasse, Gold Nugget, Hafif Çukurgöbek, Uzun 
çukurgöbek ve Sayda ele al nd  projenin ilk a amas nda 1995y l nda 1050 melez bitki araziye dikilmi tir. Çe itlerin 
kombinasyon melezlerinin çiçeklenme, erkencilik- geçcilik ve meyve kalitesi konular  ara t r lm t r. 2009 y l nda gözlem 
parseline al nmak üzere 13 tip ümitvar bulunmu  ve seçilmi tir. 
2016 y l  fenolojik gözlemler yap lm t r (Çizelge1) 
 
Çizelge 1. 2015-2016 y l  fenolojik gözlemler 
Melez bitki Tomurcuklar n kabard  tarih lk Çiçeklenme Tam çiçeklenme Çiçeklenme sonu 

6 19.10 24.11 08.12 30.12 

10 06.10 04.11 24.11 07.12 
11 23.10 24.11 08.12 30.12 
12 23.10 24.11 08.12 26.12 
13 23.10 24.11 08.12 30.12 
16 06.10 04.11 24.11 07.12 

17 02.10 20.10 17.11 02.12 
19 26.10 28.11 11.12 06.01 
27 09.10 04.12 18.12 06.01 
29 30.09 04.11 24.11 07.12 
38 23.10 24.11 08.12 26.12 

52 19.10 24.11 08.12 26.12 
54 29.10 24.11 08.12 26.12 
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2016 y l nda ilk Pomolojik çal malar  yap lm t r  (Çizelge 2). 
 
Çizelge 2. Pomolojik analiz sonuçlar  (2016) 
Melez bitki Meyve A rl (g) Meyve ndeksi Çekirdek A rl (g) Çekirdek Oran ( ) SÇKM( ) 

6 20,02 1,09 2,36 20,92 13 
10 32,52 1,15 4,32 20,65 12,5 
11 40,72 1,05 4,64 23,03 12 

12 32,91 1,11 3,87 21,71 14 

13 33,23 1,17 3,4 19,29 12,5 

16 36,47 1,06 2,85 19,20 11,5 

17 28,55 0,97 2,92 18,16 15 

19 36,60 1,02 4,12 16,30 11,5 
27 41,13 1,08 3,88 16,48 12 

29 36,57 1,12 3,36 15,3 11 
38 22,04 1,14 5,16 21,12 17 

52 28,16 1,36 3,24 18,66 11,5 
54 31,60 1,40 3,58 15,27 16 
 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden fenolojik gözlemler yap lm t r (Çizelge 3) 
 
Çizelge 3. 2017 y l  fenolojik gözlemleri 
 
Melez bitki lk Çiçeklenme Tam Çiçeklenme Çiçeklenme Sonu 

6 12.11.2017 29.12.2017 12.01.2018 
10 12..11.2017 11.12.2017 29.12.2017 

11 15.11.2017 11.12.2017 29.12.2018 
12 12.11.2017 11.12.2017 29.12.2018 
13 12.11.2017 11.12.2017 29.12.2018 
16 12.11.2017 29.11.2017 19.01.2018 

17 18.11.2017 15.12.2017 02.01.2018 
19 15.11.2017 11.12.2017 05.01.2018 

27 18.11.2017 18.12.2017 08.01.2018 

29 18.11.2017 25.12.2017 02.01.2018 
38 15.11.2017 11.12.2017 25.01.2018 

52 28.11.2017 05.01.2018 22.01.2018 

54 28.11.201 05.01.2018 22.01.2018 
 
2017 y l  hasat döneminde Pomolojik çal malar  yap lm t r  (Çizelge 4). 
 
Çizelge 4. Pomolojik analiz sonuçlar  (2017) 
 
Melez bitki Meyve  

A rl  
(g) 

Meyve  
ndeksi 

Çekirdek 
A rl  
(g) 

Çekirdek 
Oran  
(%) 

SÇKM 
(%) 

Asit miktar   
(%) 

SÇKM/asit A aç ba na 
ortalama 
verim (kg) 

6 27,40 1,13 2,22 19,48 16,3 0,77 21,11 9,316 
10 32,98 1,29 1,69 17,68 15 0,84 17,71 4,312 
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11 38,09 1,25 2,13 16,80 15,7 0,62 25,30 3,620 
12 37,04 1,09 2,09 20,98 16,3 0,63 25,50 4,668 
13 37,28 1,24 2,02 16,97 13,1 1,11 11,73 3717 
16 35,67 1,09 2,59 15,76 12,13 0,73 16,57 3,030 
17 26,08 0,98 2,05 18,27 16 0,65 24,56 2,866 
19 29,82 1,09 1,23 12,67 13 0,81 15,90 7,960 
27 39,20 1,08 1,68 16,04 13,2 1,06 12,35 5,420 
29 41,71 1,15 1,82 14,08 13,2 1,18 11,16 17,607 
38 33,06 1,10 1,64 21,73 16,2 0,70 22,85 2,496 
52 33,19 1,51 1,61 15,79 12,4 0,75 16,37 6,253 
54 35,75 1,47 2,12 19,03 14,6 0,57 25,57 2,687 
GN 34,41 1,03 1,88 19,11 10,2 0,93 10,87 20,7 
Hçg 23,07 1,16 1,34 20,94 16,2 0,82 19,81 1,00 
Akko XII 31,39 1,21 1,81 19,90 11,3 0,80 14,13 18,66 
STM 32,19 1,37 2,46 12,89 12,4 0,69 17,79 1,96 
Chm 28,66 1,09 1,46 16,09 14 0,97 14,29 1,00 
Sayda 31,60 1,15 2,06 22,04 15 0,90 16,51 42,46 
Uçg 31,61 1,19 1,00 15,14 15,1 0,61 24,39 1,08 

 

Ara yay n dü ünülmemektedir. 
 

 

Darbo az bulunmamaktad r. 

 

De i iklik önerisi bulunmamaktad r.   

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
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4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Seyla TEPE   
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 Melezleme Yoluyla Yeni  

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/15/A08/P02/01 

 Ertu rul TURGUTO LU 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 1997-Sürekli 

     01./01/2017   ile    31/12/2017   aras  

 

k saca belirtilmelidir. 
Projede; Klemantin mandarininin a rl kl  olarak ana olarak kullan lmas yla turunçgil tür ve çe itleri aras nda 

kontrollü melezlemeler yap larak; bol ve kararl  verime sahip, yüksek oranda partenokarpik ve pazarlanabilir irilikte meyve 
olu turan, erkenci, orta mevsim veya geççi, kaliteli mandarin melezlerinin geli tirilmesi amaçlanmaktad r. Bu çal ma 
sonunda arzu edilen özellikleri ta yan melez çe itlerin elde edilmesiyle, verimli ve kaliteli mandarin melezleri ülkemiz 
turunçgil yeti tiricilerinin hizmetine sunulacak ve böylece ihracat ans  yüksek yeni melez çe itlerle kurulacak bahçeler 
sayesinde, üreticilerimizin gelirlerini artt rmas  sa lanacakt r. 

Di er Akdeniz ülkeleriyle d  pazarlarda rekabet edebilmek için ilk ko ul kalite ve verimi art rarak y l boyunca 
üretim yapabilmek, ihracattaki pazar bo lu unu doldurabilecek yeni çe itleri kullanmakt r. Projede Klemantin mandarini 
ile baz  mandarin çe itleri aras nda melezlemeler yap lacak ve turunçgil pazarlar nda rekabet edebilmek için geli tirilen 
yüksek verimli ve kaliteli çe itler ile mandarin üretim sezonunun geni letilmesi sa lanm  olacak, erkenci ve geççi çe itler 
ile pazardaki üretim bo lu u doldurulmu  olacakt r. 

Projede Melez-1 parselinde bulunan ve 1998 y l nda yap lan Satsuma x Klemantin SRA–90 (8/1-60) ve Satsuma x 
Klemantin mandarini (7/1-350) melezlemeleri sonucunda (projenin 2. dilim melezleme çal malar nda) elde edilmi  melez 
bireylerden 12 adet melez birey bahçe de erlendirmeleri için seçilmi tir. 

Çok erkenci           : 7-256, 7-217 
Erkenci                  ; 7-58, 8-11 
Orta mevsim          ; 7-236, 7-100, 7-140, 7-118, 7-94 
Geççi                     ; 7-229, 7-133, 7-161  
 

Projede ayr ca farkl  kombinasyonlardan elde edilerek Melez-I parselinde bulunan melez bireylerden proje 
amaçlar na uygun olanlar n belirlenmesi için seçim parselinde bulunan melez bireylerde proje materyalini olu turmaktad r.  

Ayn  zamanda 1997 y l nda 6 farkl  kombinasyonda yap lm  ve projenin 2008 y l  ara sonuç raporunda seçimi 
yap lm  ve bahçe de erlendirmelerine al nm  olan 13 adet melez bireyde (6-118, 6-10, 6-97, 6-99, 2-244, 6-2, 5-55, 1-80, 
1-2, 1-8, 3-2, 3-14, 1-26) proje materyalini olu turmaktad r. 

Bunun yan nda sektör talepleri do rultusunda belirlenen yeni genotipler ile olu turulan melezleme kombinasyonlar  
da projenin materyalini olu turmaktad r.  

 

 

 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
              Melez-I parselinde yer alan 6 farkl  kombinasyonda 693 adet birey de erlendirilerek, 2008 y l  program 
de erlendirme toplant s nda ara sonuç raporu ile ümitvar olarak seçilen 13 adet birey ile de erlendirme parseli kurulmas  
için yeni teklif proje verilmi  ve bu projede Tar msal Ara t rmalar Genel Müdürlü ü Bilim Kurulu taraf ndan uygun 
bulunmu tur. 

2008 y l nda Melez-I parselinde ümit var olarak belirlenen 13 adet birey tekerrür olu turulmas  amac yla 
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a lanm t r. Ümit var bireylerin ço alt lmas ndan sonra Melez-I parselinde yer alan 693 adet birey sökülerek araziden 
uzakla t r lm t r.  

            Melez-II parselinde bulunan Satsuma X Klemantin ve Satsuma X SRA-90 Klemantin kombinasyonlar na ait 410 
adet melez bireyin de erlendirilmesi sonucunda 2013 y l  program de erlendirme toplant s nda ara sonuç raporu ile 
ümitvar olarak seçilen 12 adet birey ile de erlendirme parseli kurulmas  için yeni teklif proje verilmi  ve bu projede 
Tar msal Ara t rmalar Genel Müdürlü ü Bilim Kurulu taraf ndan uygun bulunmu tur.  

 2015 y l nda projenin ilk 6 melezleme kombinasyonuna ait olarak tekerrürlü verim denemesine al nan 13 melez 
bireyin kültürel bak m i lemlerine devam edilmi tir. 2015 y l  içerisinde Satsuma x Klemantin ve Satsuma x SRA-90 
Klemantin kombinasyonlar na ait 410 adet melez bireyden ümitvar olarak seçilen 12 adet birey ile de erlendirme parseli 
kurulmu tur. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 
2016 y l nda yap lan kontrollü melezlemeler sonucu elde edilen melez çö ürlerin a rtmalar  ve kültürel bak m i lemleri 
yap lm t r. Y l boyu hem seçim parsellerinde hem de de erlendirme parsellerinde bulunan bireylerin kültürel bak m 
i lemlerine devam edilmi tir. 

 

 
Proje verileri nda ileriki dönemlerde yay n yap lmas  dü ünülmektedir. 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
Proje ile ilgili herhangi bir darbo az ile kar la lmam t r.  

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Projede herhangi bir materyal-metot de i ikli i yoktur. 

 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Projenin faaliyet takviminde herhangi bir de i iklik yoktur 
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4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
Projede herhangi bir personel de i ikli i yoktur. 

 

 

 

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
Projede herhangi bir bütçe de i ikli i yoktur. 

 

 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/11/2017  

 
Proje Lideri  

Ertu rul TURGUTO LU …/11/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 471 / 589 
 

 

 Yerli Mandarin ve Antalya Yerli Yuvarlak Limon Tiplerinin 
Belirlenmesi 

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/16/A08/P02/04 

PROJE  Ertu rul TURGUTO LU 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 1995 

     01/01/2017   ile     31/12/2017   aras  

 

k saca belirtilmelidir.  
Yerli mandarin; verimli ve aromas  iyi bir mandarin çe idi olmas na ra men çok say da çekirdek içermekte ve 

periyodisite göstermektedir. Antalya Yerli Yuvarlak limon çe idi ise yerli mandarin gibi bölgemizde yeti tirilen verimli ve 
düzenli meyve veren limon çe ididir. Bu limon çe idi çok say da çekirdek ve dikene sahiptir. Ayn  zamanda uç kurutan 
hastal na göreceli olarak dayan kl d r. Bu proje ile gamma n  uygulanarak, çekirdeksiz veya çok az çekirdekli, kaliteli, 
dikensiz ve periyodisite göstermeyen mutant yerli mandarin ve yerli yuvarlak limon tiplerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktad r. 

Proje amaçlar na uygun olarak az çekirdekli 17 adet Yerli mandarin tipi ile dikensiz veya az dikenli 10 adet Yerli 
yuvarlak limon tipi belirlenerek 2009 ve 2015 y llar nda ara sonuç raporu ve yeni teklif proje sunulmu tur.  

M1V3 a amas na getirilen 1825 adet Yerli mandarin ve 1765 adet Yerli yuvarlak limon mutant birey 1997 ve 
1999 y llar nda araziye dikilmi tir. Uygulama sonras , araziye aktar lan bireylerde, çekirdek say s  ve dikensizlik 
kontrolleri yap lm t r. Kontroller sonucunda az çekirdekli 23 adet Yerli mandarin tipi ile az dikenli 10 adet Yerli yuvarlak 
limon tipi belirlenerek 2009 y l nda düzenlenen “Program De erlendirme Toplant s nda” ara sonuç raporu ve yeni teklif 
proje sunulmu tur. 

Projede yer alan 1825 adet mutant Yerli mandarin ve 1765 adet mutant Yerli yuvarlak limon bireyinden seçilen 
17 adet mutant Yerli mandarin ile 10 adet Yerli Yuvarlak limon bireyi tekerrürlü verim denemeleri için 2011 y l nda 
araziye dikilmi tir. 
 

 

umu:  

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
                  Projede yer alan 1825 adet mutant Yerli mandarin ve 1765 adet mutant Yerli yuvarlak limon bireyinden seçilen 
17 adet mutant Yerli mandarin ile 10 adet Yerli Yuvarlak limon bireyi tekerrürlü verim denemeleri için 2011 y l nda 
araziye dikilmi tir. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 

        Proje parselinde 2017 y l nda fenolojik gözlemler ve deneme parselinin kültürel bak m i lemlerine devam 
edilmi tir. 2015 ve 2016 y llar nda proje parselinde so uk zarar  nedeniyle eksilen bireyler yedekler ve yeni a lamalar ile 
tamamlanm  ve deneme parselinin kültürel bak m i lemlerine devam edilmi tir. 
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Proje ile ilgili önümüzdeki dönemlerde yay n dü ünülmektedir. 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
2013, 2015 ve 2016 y llar nda ya anan ekstrem so uklar nedeniyle proje parselinde so uk zarar  nedeniyle 

bireylerde kay plar meydana gelmi tir. Söz konusu eksilmeler yeni a lamalar ile tamamlanm  ve deneme parselinin 
kültürel bak m i lemlerine devam edilmi tir. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Projede herhangi bir materyal-yöntem de i ikli i yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
Projenin faaliyet takviminde herhangi bir de i iklik önerisi yoktur 

 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
Projede herhangi bir personel de i ikli i yoktur. 

 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
Projede herhangi bir bütçe de i ikli i yoktur. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/11/2017  

 
Proje Lideri  

Ertu rul TURGUTO LU …/11/2017  
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PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/17/A08/P09/03 

 Dr. . Beyza B NER 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 01/01/2017 

 01/01/2017    -     31/12/2017    

 

  

Ülkemizde son y llarda alternatif meyve türlerine olan ilgi gittikçe artmaya ba lam t r. Bu ilginin art nda, tropik 
meyvelerin yüksek ekonomik getirisi yan nda bu meyve türlerinin insan sa l na olan olumlu etkileri ve tüketicilerin 
fonksiyonel g dalara ilgisinin artmas n  sebep olarak gösterebiliriz. Ülkemizde muz d nda yayg n olarak ticari 
yeti tiricili i yap lan tropik meyve türü henüz s n rl d r. Farkl  tropik meyve türleri ile ilgili Akdeniz Üniversitesi, BATEM 
ve Antalya G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü taraf ndan ortakla a yürütülen adaptasyon çal malar nda (Gazipa a)  
ilk izlenimlere göre pitaya ve passifloran n ümitvar oldu u gözlenmi tir. Bununla birlikte bu türlere ait meyveler damak 
zevkimize uygunlu u yan nda albenisi ile de ön plana ç kmaktad r. Dolay s  ile pitaya ve passiflora meyvesini üretmek 
isteyen üreticilerimizin bölgemizde Gazipa a d nda nerelerde üretilebilece i ile ilgili sorular  ile de kar la lmaktad r. 
Ayr ca Gazipa a ve Alanya ilçelerimiz gibi mikroklima özelli i gösteren yerlerde üretim yap labilecek alanlar oldukça 
s n rl d r. Bu nedenle bu bölgenin d nda kalan, bu mikroklima alanlar na göre nispeten biraz daha serin alanlarda da bu 
türlerin üretimi ile ilgili yap lacak çal maya ihtiyaç duyulmaktad r. Bizim çal mam zda pitaya ve passiflora türlerinin, 
Antalya ko ullar nda hem net örtü sistemi alt nda, hem de aç kta yeti tirilme potansiyeli ara t r lacakt r.  

Projede passiflora ve pitaya bitkilerinden çelikler al narak fidan elde edilecektir. Elde edilen bu fidanlar telli terbiye sistemi 
kurulan parsele dikileceklerdir. Net sisteminde k  so uklar ndan bitkileri korumak için 23 g/m2’lik agrimol tül 
kullan lacakt r. Kontrol grubu olarak ayn  ekilde dikilen ve terbiye sistemine al nan bitkiler aç kta yeti tirilecektir. Yaz 
ay nda pitaya bitkilerinin üzeri gölgeleme amac yla gölgeleme tülü ile kapat lacakt r.  

 

 

 Proje  01.01.2017 tarihinde ba lam t r.  

 

  

Pitayada Batem Kayaburnu seralar nda bulunan bitkilerden çelikler al nm  ve fidanlar elde edilmi tir. Arazi yeri 
haz rl nda öncelikle terbiye sistemi kurulmu tur. Bitkilere destek olmas  için demir çemberli tahta herekler 
haz rlanm t r. Bitkiler 50 l’lik saks lara dikilmi tir. Passiflora çelikleri ise Gazipa a Macar beldesindeki ‘De i ik Tropik 
Meyve Türlerinin Antalya Ko ullar na Adaptasyonu Üzerinde Ara t rmalar’ isimli projenin yürütüldü ü parselden al narak 
köklendirilmi tir. Fidanlar telli terbiye sistemi olan parsele dikilmi tir.  

 

- 
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Projede çal lmas  öngörülen Pitaya çe itlerinden ‘Jaina’ ve ‘Red Jaina’’n n  ad na do ru fidanlar  
ülkemizden temin edilememi tir. thalat için giri imlerde bulunulmu  ancak geri dönü  al namam t r. Bu nedenle pitayada 
elimizde bulunan ‘Bloody Mary’ ve ‘Cosmic Charlie’ çe itleri ile devam edilecektir.  

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

  
Projede öngörülen Red Jaina ve Red Laina çe itlerinin projeden ç kar lmas na ve projedeki yeti tiricilik sisteminin serada 
yeti tiricilik ile de i tirilmesine ve Geli me raporunun kabul edilerek projenin devam etmesine karar verilmi tir. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  

 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. . Beyza B NER   
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 Genotiplerinin Elde Edilmesi  
 

PROJE NUMARASI TAGEM /BBAD/15/A08/P09/02 

 M. Alper ARSLAN 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 15.03.2015 

     01/01/2017   ile 31/12/2017    

 

 Avokado (Persea americana Mill.)’nun anavatan  Orta Amerika ülkeleri, 
Güney Amerika’n n kuzey sahilleri ve Bat  Hint Adalar d r. Herdemye il, subtropik bir meyve türü olan avokadonun tar m  
dünya üzerinde 5 k tada 50’ye yak n ülkede yap ld  ifade edilmektedir. Ülkemizde Avokado yeti tiricili i a rl kl  olarak 
Akdeniz sahil eridinde devam etmektedir. Türkiye’nin dünya Avokado ticaretinde yerini alabilmesi için, bölgeye iyi 
adapte olmu  ve dünya pazarlar nda kabul görecek olan çe itlerin slah  büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda 
seleksiyon, melezleme, mutasyon slah  programlar na bir an önce ba lan lmas  gerekmektedir. 

Dünyada birçok ülkede meyve yeti tiricili inin geli mesi için slah çal malar  gerekli görülmektedir. Avokado 
slah nda radyasyon kaynakl  mutasyon tekniklerinin uygulanmas  oldukça yenidir. Geleneksel metotla avokado slah 

etmek zor ve uzun zaman almaktad r. Günümüzde dünyada yeni avokado çe itlerinin elde edilebilmesi amac  ile mutasyon 
slah  çal malar  önem kazanm t r.  

Ülkemizde bugüne kadar avokadoda mutasyon slah  ile yeni çe itlerin geli tirilmesi konusunda bir çal ma 
yap lmam t r. Bu çal ma ülkemizde yerli bir avokado çe idi elde etmek amac  ile yap lacak ilk çal ma olacakt r. 

 Bu projede Avokado (Persea americana Mill.) Hass çe idinde mutasyon slah  ile verim ve kalite yönünden 
üstün, albenisini dü üren meyve küçüklü ünün irile tirip, pürüzlülü ü giderilmi  yeni tiplerin belirlenmesi ve ülkemize ait 
ilk yerli çe itlerin elde edilmesi amaçlanmaktad r. 
Bu amaçla yürütülecek bu projede, Hass çe idinin a  kalemlerine 60Co kayna  kullan larak 15, 20 ve 25 Gray dozunda 
gamma n  uygulanacak ve nlanm  gözlerle M1V3 generasyonu olu turacakt r. 
 

 

 

 

 
 Avokado  Hass çe idinin a  kalemlerine, Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde bulunan 60Co kayna ndan 
15, 20 ve 25 Gray dozunda gamma n  uygulat larak, Mexicola avokado anaçlar  üzerine her doz için 50 adet a  gözü olacak ekilde ‘T’ 
göz a s  ile a lanarak M1V1 bireyleri olu turulmu tur. 

 

 

  
Projede Avokado Hass çe idinin a  kalemlerine, Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde bulunan 
60Co kayna ndan 15, 20 ve 25 Gray dozunda gamma n  uygulat lm t r. Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nde 
Mexicola avokado anaçlar  üzerine her doz için 50 adet a  gözü olacak ekilde ‘T’ göz a s  ile a lanarak M1V1 bireyleri 
olu turulmu tur.2016 y l nda kuruyan fidanlar n yerine ilave nlamalar yap larak a lar  yap lm  M1V1 bireyleri 
olu turulmu tur. M1V1 bireyleride geriye budama yap larak M1V2 bireyleri olu turulmu  ve kültürel bak mlar  
yap lm t r. 
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 2017 y l nda haz rlanan çö ürlere  M1V2 gözleri a lanm t r. lave nlamalarla elde edilmi  

M1V1 bireyleri geriye budanarak M1V2’ ler elde edilmi  kültürel bak mlar  yap lm t r. 
  
 

 

 
 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
 

 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/…../2017  

 
Proje Lideri  

M.Alper ARSLAN 30/11/ /2017  
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PROJE NUMARASI  

 Dr. Metin Durmu  ÇET N 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 2018 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 
 

 
 
 Kinoa tah l olmayan ama tah l gibi kullan lan bir kültür bitkisidir ve hububat grubunda, ülkemiz için kinoa yeti tiricili i 
yenidir. 
        Kinoa danesi glüten içermedi i için; çölyak hastalar  için de tavsiye edilmektedir.  Tohumlar , un, ekmek, çorba, 
kahvalt l k tah l ve i lenmi  g da imalat nda kullan lmaktad r.  
        Bu projenin ilk a amas nda, Güney Amerika ülkelerinden toplanm  (USDA GR N) 260 genotiplik kinoa 
popülasyonlar ndan; tane verimi, tar msal özellikler, kimyasal içerikler yönünden ve genotipik veriler esas al narak seçim 
yap lacakt r. Yüksek verimli ve kaliteli adaptasyon kabiliyeti yüksek olan hatlar belirlenecektir. 
         Bu proje ile Türkiye için tescilli Kinoa çe itlerinin geli tirilmesi yan nda de i ik iklim ko ullar  ve sektörün farkl  
taleplerine cevap vermek üzere Kinoa slah programlar  olu turulabilmesi için bilgi birikimi ve özellikleri tan mlanm  bir 
çok materyal temin edilmi  olacakt r. 
 

 
  

 
 
 

  
Projemizin ba lang ç tarihi 2018 y l  oldu u için bu dönem bulgular m z yoktur. 
 
 

Yok 
 
 

 Yok 
 

 
 

 Yok 
 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 
 
4.3. Personel: Bahri Da da  Uluslararas  Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ünden Dr.Ahmet GÜNE  2017 AYK 
Kararlar  neticesi lokasyon denemesini yürütmek üzere eklenmesi önerilmektedir. 
 

 Yok 
 

  Tarih  
 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Lideri  Dr. Metin Durmu  ÇET N   
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PROJE NUMARASI TAGEM /BBAD/15/A08/P09/03 

 Alpaslan AH N 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 01/04/2015 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 

Ülkemizde nar üretim ve tüketimiyle iç ve d  ticaretinde neredeyse tek bir 
standart çe it olan Hicaznar nar çe idi; k rm z  kabu u, koyu k rm z  taneleri ve mayho  tad yla önemli bir yer tutmaktad r. 
Hicaznar her ne kadar nakliyeye ve muhafazaya uygun olsa da, k rm z  kabuk renginin tam olarak her zaman olu amamas , 
çekirdeklerinin orta-sert olmas  ve geççi bir çe it olmas ndan dolay  baz  yerlerde sonbahar ya lar  nedeniyle büyük 
oranda meyve çatlamalar n n olu mas  gibi olumsuz özelliklere de sahiptir. Ayr ca Hicaznar n ek iye yak n mayho  bir 
tada sahip olmas ; baz  tüketicilerin mayho  veya tatl  nar talebini kar layamamaktad r. K rm z  veya koyu k rm z  
kabuklu ve taneli nar meyveleri iç ve d  pazarda oldukça talep görmektedir. Narlarda sert çekirdeklilik istenmeyen bir 
özellik olup slah çal malar nda yumu ak çekirdeklilik karakteri de di er karakterlerle birlikte dikkate al nmal d r.  

Bu nedenlerle bu çal mada; k rm z  veya koyu k rm z  kabuklu ve taneli, yumu ak çekirdekli, tatl , mayho  ve ek i ayr ca 
meyvelerinde çatlama oran  dü ük, özellikle erken ve orta mevsimde olgunla an nar çe itlerinin elde edilmesi 
amaçlanm t r. Böylelikle üreticiye ve tüketiciye alternatif çe itler sunularak ekonomiye katk  sa lanacakt r. Ayn  zamanda 
nar slah  yapan ara t rmac lar için genetik kaynak sa lanm  olacakt r.  

Bu çal mada Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nün 2009 y l nda tescil ettirdi i BATEM Esinnar, BATEM 
Y lmaznar ve BATEM Onurnar nar çe itleri ebeveyn olarak kullan l p bunlar kendilenerek, kar l kl  melezlenerek ve aç k 
tozlanarak bunlar n meyvelerinden tohum elde edilmi tir. Ekilen tohumlardan elde edilen çö ürler 0.75x3 m aral k 
mesafeyle araziye dikilmi tir. Daha sonra meyveye yatan bireylerin k rm z  veya koyu k rm z  kabuklu ve taneli, yumu ak 
çekirdekli, tatl , mayho  ve ek i olanlar seçilip ço alt lacak ve de erlendirme parsellerine 3x4 m aral k mesafeyle be er 
adet olmak üzere araziye dikilecektir. Projenin ikinci a amas nda ise bu seçilen bireylerin meyveye yatt  y llardan 
itibaren fenolojik ve pomolojik çal malar  yap lmak suretiyle amaca uygun çe itlerin seçimi yap lacak ve bunlar n tescili 
yap lacakt r. 

 

 

  
2015 y l nda, BATEM Esinnar, BATEM Y lmaznar ve BATEM Onurnar çe itlerinden kendileme, kar l kl  melezleme ve 
aç k tozlanma yoluyla elde edilen meyvelerin tohumlar ndan elde edilen çö ürler torbalara a rt ld  ve dikim a amas na 
kadar yeti tirilen fidanlar ise araziye dikilmi tir. 

2016 y l nda ise dikim a amas na gelen fidanlar n araziye dikilmesine devam edildi ve bahçeye dikilen genotiplerin 
kültürel i lemlerinin yap lm t r. 
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1.   
2017 y l nda bahçeye dikilen genotiplerin kültürel i lemleri yap lmas  planlanm t . Planland  gibi gerekli kültürel 
i lemler gerçekle tirilmi tir. Genotipler henüz meyveye yatmad  için herhangi bir bulgu elde edilmemi tir. 

 

2. Ya  
 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

* Projedeki  

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/…../2017  

 
Proje Lideri  Alpaslan AH N …/…./2017  
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P  Ricotia carnosula 
 

PROJE NUMARASI  

 Dr. Selma KÖSA 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 01/01/2017 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 

Proje liderinin Enstitüden ayr lmas , Enstitüde konu uzman  bulunmamas  ve Enstitü Ara t rma Komitesi’nde projenin 
kapat lmas  yönünde karar al nmas  nedenleriyle projenin kapat lmas na karar verilmi tir. (2018 Grup Kararlar ). 

Anahtar Kelimeler: Ricotia carnosula, Dikim S kl , Peyzaj Performans , Mevsimlik Çiçek, Büyüme Özellikleri 
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PROJE BA LI I 
Sardunya (Pelargonium 

 

PROJE NUMARASI 
TAGEM/BBDA/16/A09/P08/01 

PROJE DE  
Dr. Özgül KARAGÜZEL 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURU  
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

RAPORUN G  OLDU U DÖNEM 01/01/2017  ile 31/12/2017 aras  

 

Proje Özeti: 

1.Ba ca Faaliyetlerin Gerçekle  Durumu: 

Dönem Bulgular   Sardunya’da gen havuzunun olu turulmas  ve melezleme yoluyla istenen varyabilitenin sa lanarak klon 
seleksiyon slah  yöntemiyle yerli sardunya çe itlerimizin geli tirilmesinin amaçland  projeye 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 
ba lanm t r. Geçen y l  toplanm  olan 2 do al tür, 150 ticari çe it ve yerel çe itlere ek olarak  Mart 2017’de 20 farkl  ticari çe it ile  
t bbi özelli i olan P. sidoides türü de temin edilerek gen havuzu zenginle tirilmi tir. Toplanan çe itler ve türlerde melezleme zaman na 
kadar ço alt m (çelikle) , kültürel i lemler (budama, sulama-gübreleme, ilaçlama v.s) yap lm t r. Nisan 2017 tarihinde melezleme 
çal malar na ba lanm  ve 15 Haziran 2017 tarihine kadar devam etmi tir. 196 kombinasyonda yap lan melezlemeler sonucu elde 
edilen tohumlar + 4 C’de 1.5 ay bekletildikten sonra 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde ekilmi lerdir. Yakla k 1 ay sonra da ilk melez 
fidelerin 5 yaprakl  oldu u dönemde a rtma i lemleri gerçekle tirilmi tir.  

 

2.Y a  Dü nülen Ara Yay lar: ISHS ( stanbul-2018)   II. International Symposium on Plant Breeding in 
Horticulture ‘da ‘A Breeding Program on Pelargonium in Turkey’ adl  sözlü bildiri  için ba vuru yap lm t r.  

 

3.Dar zlar: ----- 
 
 

4.Projede Önerilen iklikler: Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

4.1.Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntemde tavsiye edilen bir de i iklik bulunmamaktad r.  
 
 
 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen bir de i iklik bulunmamaktad r.  
 

 

4.3.Personel:   
Enstitü Ara t rma Komitesinde Dr.Selma  KÖSA’n n enstitüden ayr lmas  sebebiyle projeden ç kart lmas na, enstitüden 
Zir.Yük. Müh. lker KURBETL ’nin ve Yüzüncü Y l Üniversitesi Peyzaj Bölümünden Prof. Dr. evket ALP’in projeye dahil 
edilmesine karar verilmi tir.  
 

 

4.4.Bütçe: Bütçe ile ilgili de i iklikler bulunmamaktad r. 
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Bütçe Harcamalar Özeti: 
 
Proje ba lang c ndan itibaren dönemler üzerinden proje için harcanan ödeneklerin ana kalemler baz nda dökümü yap lacakt r. 

Ad  Soya  Tarih za 

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 
Proje Lideri Dr. Özgül KARAGÜZEL  
Ülkesel/Entegre Proje Koordinatörü 
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materyali)  

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/10/A09/P01/13 

 Dr. Volkan GÖZEN 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü/ANTALYA 

 2015 

     01/01/2016   ile    01/12/2016   aras  

 

k saca belirtilmelidir.  
Bu proje kapsam nda yürütülecek olan h yar slah çal malar  ile örtüalt  yeti tiricili ine uygun, verimli, 

abiyotik-biyotik streslere tolerant nitelikli hatlar n ve çe itlerin geli tirilmesi hedeflenmi tir. 

Dünyada toplam 2.17 milyon ha alanda, 74.9 milyon ton h yar (Cucumis sativus L.) üretilmektedir. Ülkemizde ise 
2014 y l  verilerine göre üretim alan  66 bin ha olup, bu alandan elde edilen üretim de eri ise 1.78 ton’dur. H yar 
üretim de erimiz Çin ( 56,9 milyon ton), ran’dan ( 1.80 milyon ton) sonra 1.78 milyon ton ile üçüncü s rada yer 
almaktad r (FAO, 2014). Ülkemizde 1 milyon ton h yar üretimini örtüalt  tar m ndan elde edilmekte bu de erin 780 bin 
ton’u aç k tarla ko ullar ndan elde edilmektedir. 780 bin ton’un 140 bin ton’u tur uluk h yar üretimidir. Örtüalt  üretiminin 

20’sini h yar üretimi olu turmaktad r. Özellikle son y llarda örtüalt nda Beith Alpha tiplerinin yan s ra mini, badem, 
dikenli ve slicer gibi farkl  tipler de abiyotik ve biyotik stres ko ullar na tolerant hibritler talep görmektedir. 

Çal ma 1995 y l nda Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nce ba lat lan projenin devam  niteli indedir. 
Projede materyal olarak daha önce yürütülen çal malarda geli tirilen farkl  kademelerdeki hatlar kullan lacakt r. Projede 
hatlar n ve çe itlerde abiyotik ve biyotik stres çal malar  klasik olarak testlemeleri yap lacakt r. Çe it geli tirme 
çal malar nda heterozis slah  uygulanacakt r. 

 

 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
2010-2014 y l  ilkbahar dönemini kapsayan süreçte geli tirilen safhatlar ve yar yol materyalleri kullan larak yeni 

slah programlar  aç lmas  2015-2019 y llar  aras nda planlanmaktad r. Nitekim 2014 sonbahar döneminde aç lan slah 
program  kapsam nda, 14 saf hat ve 2 tester ile yap lan genel kombinasyon yetene i (GKY) melezlemesinden (top cros) 28 
F1 kombinasyonu elde edilmi tir.  

2015 ilkbahar ve sonbahar döneminde; GKY melezlemesinden elde edilen 28 F1 hibrit ebeveynleri ile 
birlikte 2 tekerrürlü verim denemesine tabi tutulmu lar ve verim yönünden de erlendirilmi tir. Elde edilen verilere göre 
2015 bahar döneminde bitki ba na toplam verim 858,5-3732,8 g/bitki aras nda de i im göstermi tir. Bitki ba na verim 
bak m ndan 3732,8 g ile 43 nolu (hatt m z) ilk s ray  al rken, bu hatt m z  10 nolu hibrit (2229,9 g) ile 59 nolu  (2110,2 g) 
kontrol çe it takip etmi tir. 2015 güz döneminde ise denemede yer alan kombinasyonlar n bitki ba na toplam verimleri 
737,9-2398,6 g aras nda de i im göstermi tir. lk s ray  2398,6 g ile 11 nolu hibrit al rken, bu hibrit kombinasyonunu 
s ras yla 2324,8 g ile 59 nolu kontrol çe it ve 1913 g ile 28 nolu hibrit kombinasyonu takip etmi tir. GKY üstün olan hatlar 
belirlenmi  ve bir sonraki dönem saf hatlar diallel melezlemeler (resiproksuz) ile özel kombinasyon yetenekleri  (ÖKY) 
saptanacakt r. 

Sera verim denemeleri yan s ra, hat ve yar yol slah materyali geli tirmek üzere; ba latm  oldu umuz yalanc  
melezlemeler ve kendileme çal malar  sonucu 4 farkl  kombinasyondan 45 adet F2 ve 291 adet F3 (3 farkl  
kombinasyondan) kademesinde genotipler elde edilmi tir. Ayr ca gen havuzumuzda yer alan dikenli h ya r  
populasyonlar nda ve farkl  kademedeki genotiplerden kademe ilerlemeleri ve tohum üretimleri yap lm t r. Önümüzdeki 
dönemlerde de genotiplere ait kademe ilerlemelerine devam edilecektir. 

2015 y l  içinde Bakanl m z n “2007/1 usul ve esaslar na ili kin tebli e göre iki adet i birli i projesi ve 3 adet hat 



 

Sayfa 484 / 589 
 

sat  gerçekle tirilmi tir.  

2016 ilkbahar döneminde genel kombinasyon yetene i (GKY) yüksek 6 hat ile özel kombinasyon melezi (ÖKM) 
yap lm t r. 15 adet hibrit kombinasyonu elde edilmi tir. 2016 ilkbahar dönemi elde edilen hibritlerin verim bak m ndan 
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) belirlemek üzere sonbahar döneminde verim denemesi kurulmu tur. Denemede; bitki 
ba na toplam verim 1887,8-3493,6 g/bitki aras nda de i im göstermi  ve 19, 21 ve 15 nolu hibrit kombinasyonlar  öne 
ç km t r. Erkenci verim yönünden de erlendirdi imizde ise erkenci verim 145-897,9 g/bitki aras nda de i im göstermi  ve 
17, 15 ve 14 nolu kombinasyonlar öne ç km t r.  

Abiyotik-biyotik stresler çal malar  kapsam nda; 2016 ilkbahar dönemde Kabak Sar  Mozaik Virüsüne (Zucchini 
Yellow Mosaic Virus-ZYMV) yönelik 41 hatt n testlemesi yap lm  ve 3 hatt m z yüksek tolerant ve 1 hatt m z orta 
düzeyde tolerant oldu u belirlenmi tir. Abiyotik stres çal mas  olarak tuz testlemesi yap lm t r. 42 hatt m z da testleme 
yap lm  ve 4 hatt m z yüksek tolerant, 6 hatt m z ise orta düzeyde tolerant oldu u tespit edilmi tir. 

 2016 y l  içerisinde slah çal malar  kapsam nda; hem ilkbahar dönemi hem de sonbahar dönemi hat ve yar yol 
slah materyali geli tirmek üzere farkl  meyve tiplerinde ve kademedeki genotiplerde kendileme ve seleksiyon çal mas  

yap lm t r. 

Uygulamaya aktar lan sonuçlar; 2015 y l nda Bakanl m z n “2007/1 usul ve esaslar na ili kin tebli e göre iki adet 
i birli i projesi yap lm t r.  Ayr ca özel sektör tohum firmalar na 2015 y l nda 3 adet hat ve 2016 y l nda 1 hatt m z n sat  
gerçekle tirilmi tir. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 

2016 ilkbahar döneminde 6 hat ile yap lan melez kombinasyonundan 15 adet hibrit kombinasyonu elde edilmi tir. 
Bu hibritlerin özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) belirlemek üzere 2016 sonbahar döneminde verim denemesi 
kurulmu tur. 2017 ilkbahar döneminde ise, bu hibritlerin bahar dönemi performanslar  verim ve verim bile enleri yönünden 
test edilmi tir. Denemede; erkenci verim de erleri 329,8 g ile 1385,1 g aras nda, bitki ba na verim de erleri 2026,3 g ile 
4643,2 g aras nda, erkenci meyve say s  3,2 adet ile 10,4 adet aras nda, toplam meyve say s  14,2 ile 28,9 adet aras nda 
de i im göstermi tir. Verim de erleri de erlendirildi inde 21, 1, 20, 2 ve 7 no’lu kombinasyonlar n kontrollere göre verim 
aç s ndan benzer performansa sahip oldu u belirlenmi tir. 

2017 ilkbahar döneminde her iki dönemde öne ç kan genel kombinasyon yetene i (GKY) yüksek 6 hat ile özel 
kombinasyon melezi (ÖKM) yap lm t r. 15 adet hibrit kombinasyonu elde edilmi tir. 2017 sonbahar döneminde ise, bu 
hibritlerin güz dönemi performanslar  verim ve verim bile enleri yönünden test edilmi tir.  Denemede; erkenci verim 
de erleri 795 g ile 1351,6 aras nda, bitki ba na verim de erleri 1759,7 g ile 4360,3 g aras nda, erkenci meyve say s  1,0 
adet ile 19,2 adet aras nda, toplam meyve say s  10,7 ile 42,6 adet aras nda, bitki boyu 109,4 cm ile 131,5 cm aras nda, 
meyve uzunlu u 12,21 cm ile 17,59 cm aras nda, meyve çap  30,53 mm ile 36,26 mm aras nda de i im göstermi tir. Tüm 
verim de erleri de erlendirildi inde 3, 5, 6, 12 ve 13 no’lu kombinasyonlar n kontrollere göre verim aç s ndan benzer 
performansa sahip oldu u belirlenmi tir. 

Biyotik stresler çal malar  kapsam nda;  2017 ilkbahar dönemde Kabak Sar  Mozaik Virüsüne (Zucchini Yellow 
Mosaic Virus-ZYMV) yönelik 47 genotipin testlemesi yap lm , 5 genotip yüksek tolerant ve 4 genotip orta düzeyde 
tolerant oldu u belirlenmi tir. 2017 sonbahar döneminde verim denemesinde yer alan 30 genotip hem ZYMV’e hemde 
H yar Mozaik Virüsüne (Cucumber Mosic Virus-CMV)’ne yönelik testlemesi yap lm t r. Sonuç olarak hem ZYMV’de 4 
genotip yüksek tolerant ve 4 genotip orta düzeyde tolerant oldu u; CMV’de ise 30 genotipten 6 genotipin yüksek tolerant 
ve 14 genotipin ise orta düzeyde tolerant oldu u tespit edilmi tir.  

         Hat ve yar yol materyali geli tirme; 2017 ilkbahar döneminde farkl  tiplerdeki F3 kademesindeki 89 materyalde 
safla t rmak amac yla kendileme ve seleksiyon çal mas  yap lm t r.  

         Bir sonraki Y l Yap lacak Faaliyetler: Yar yol materyallerinde kendileme-melezleme ve seleksiyon ve tohum üretimi, 
gen havuzunun abiyotik-biyotik testlemesi ve hibrtiler ait ilkbahar verim denemesi çal malar  yap lacakt r. 
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Ozsan, T., Gozen, V. and Onus, A.N., 2017. Cucumber Gynogenesis: Effects of 8 different media on embryo and plant 
formation. International Journal of Agriculture Innovations and Research. 6(2): 419-422, ISSN 2319-1473. 

 
 II. International Symposium on Plant Breeding in Horticulture ‘da "Study on combining ability and heterotic pattern in 
cucumber (Cucumis sativus L.)" yay n sözlü sunum olarak kabul edilmi tir. 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
Biyotik testlemelerden H yar Damar Sar l k Virüsü (CVYV), Kabakgil Sar  Bodurluk Virüsü (CYSDV) hastal k testlemeleri 
elimizde yeterli izolat olmad  için bu y l yap lamam t r. 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
 Dr. Levent KESK N’nin Enginar çal malar nda projeye dahil edilmesi sebebi ile projeden ç kar lmas . 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Dr. Volkan GÖZEN   
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TR61 Bölgesinde Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter 

 

PROJE NUMARASI TAGEM/TEAD/17/A08/P03/? 

 Musa KUZGUN 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü  

 01.04.2017-01.04.2018 

 01/04/2017 ile 31/12/2017 aras  

 

k saca belirtilmelidir.  
 

 
-K rsal nüfusumuz ve tar msal istihdam gittikçe azalmaktad r.  
       -1990’da 41,0 olan tar msal nüfus, 2010’da 23,5’a, 2015’te 7,8’e gerilemi tir.  
       -1990’da 46,8 olan tar msal istihdam, 2015’te 20,6’ya gerilemi tir. 
 -K rsalda (Köylerde); gelir yetersizli i, ya am zorlu u ve sosyal imkanlar n s n rl  olmas , topraklar n parçal  ya da çok az 
olmas , alternatif i  imk nlar n n azl  gibi nedenlerle gençler tar mdan uzakla maktad r. Gençlerin tar mdan uzakla mas ; 
k rsalda ya ayan nüfusun ya lanmas  ve azalmas  gibi sorunlar  da beraberinde getirmektedir. Bu sebeplerle gençlerin 
tar mda kalma e ilimlerinin belirlenmesi, tar mda kalma ya da terk etmesine neden olan faktörlerin saptanmas  
gerekmektedir. 
- As l önemli gerekçe ise; 2016 y l nda uygulamaya konulan Genç Çiftçi Destekleme Program ndaki kriterleri geli tirmek 
ve uygulamalar n olumlu-olumsuz yönlerini, geri dönü leri görmek üzere Tar m Reformu Genel Müdürlü ü’nün bu 
çal may  talep etmesidir. 
 

 
Bu projenin amac  (ülkesel projeye uyumlu olarak); 
-Gençlerin tar msal üretim yapmay  tercih edip etmeme e ilimlerinin temelinde yatan faktörlerin belirlenmesi,  
-Gençlerin çiftçilik mesle i ile ilgili tutumlar n n saptanmas , 
-Genç çiftçi desteklemelerine kriter olabilecek parametrelerin belirlenmesi, 
-Genç çiftçilerin tar msal giri imcilik ile ilgili tutum ve davran lar n n belirlenmesi, 
-K rsal kalk nma desteklemeleri kapsam nda genç çiftçilere verilen hibe desteklemelerinin ba vuru esnekli inin 
hesaplanmas , 
-Desteklemelerden yararlanan projelerin sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik aç s ndan irdelenmesi amaçlanmaktad r.  
 
Projenin Metodolojisi: 
Materyal:  
- Çal man n ana materyalini TR61 Bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta lleri), 2016 Y l nda Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Program ndan yararlanan 72 ve bu destekten yararlanmam  72 olmak üzere toplam 144 (18-40 ya  aras ) 
genç çiftçiden anket yoluyla al nan veriler olu turmaktad r.  
-TÜ K istatistikleri ve Tar m Reformu Genel Müdürlü ünden al nan destekleme listeleri ve bilgileri de projenin önemli 
materyalleridir. 
 

 tar msal istihdam n 66,3’ünü olu turan 14 BB (41 l) için, formül yard m  ile 99 güven aral nda 0,01 
hata pay  ile 1.064 olarak hesaplanm  ve bulunan rakam 41 il’e oransal olarak da t lm t r. Hesaplanan örnek hacmi kadar 
say da da destek almayan genç çiftçiler örnek hacmine kat lm t r. Yani örne in TR61 Bölgesinde 72 destek alan, 72 de 
destek almayan olmak üzere toplam 144 genç çiftçi anket yap lan örnek say s n  olu turmu tur. 
 

 -2 TR61 Bölgesi 
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Destek Alan  Destek Alan  

18-25 2.552 543 167 36 

26-33 3.300 383 222 26 

34-40 2.135 138 145 10 

Toplam 7.987 1.064 534 72 
 

  Antalya Burdur Isparta Toplam 

 213 145 176 534 

 
Destek Alan 28 19 25 72 

Destek ALMAYAN 28 19 25 72 
 

 
- Genç çiftçi, ailesi ve i letmesi hakk nda Genel Bilgiler, 
- letmenin tar msal üretimine ili kin özellikler, üretim deseni ve pazarlama, 
- Gençlerin tar mda kalmaya ili kin dü ünceleri, k rsal ya ant ya bak  aç lar ,  
- Genç Çiftçi Deste ine bak  aç s , 
- Tar msal giri imcilik davran na yönelik sorular.  
 
Anket Verilerinin Analizinde; 
- K rsaldaki genç nüfusun tar mda kalma e ilimlerini etkileyen sosyo-demografik ve karakteristik özellikler Lojistik 
Regresyon yard m yla ara t r lacakt r. 
- K rsal genç nüfusun giri imcilik özelliklerini belirleyebilmek için Faktör Analizi, 
- Gençlere verilen destekleme ile ilgili parametrelerinin belirlenmesinde (De erlendirme Kriter Tablosunun 
geli tirilmesinde) Tercih Deneyi Yöntemi, 
- Yorumlamay  kolayla t r c  basit temel göstergeler (ortalama, %, grafik vb.), hesaplan p, kullan lacakt r. 

 

 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
Proje Nisan-2017’de ba lad ndan, bu k s m bo  b rak lm t r.  

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 
 
         Dönem bulgular ndan baz lar  a a da tablolar halinde sunulmu tur. statistiki de erlendirmeler ve elde edilen 
sonuçlar projenin faaliyet takvimine uygun olarak sonuç raporu ile birlikte verilecektir. 

  Destek ALAN Destek Almayan 

Cinsiyet  
Erkek 16,7 73,2 

Kad n 83,3 26,8 

Ya  

Erkek 30,3 28,0 

Kad n 27,8 27,7 

Ortalama 28,2 27,9 

Medeni durumu 
Evli 98,6 60,6 

Bekar 1,4 39,4 
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Sosyal güvence 
Var 63,9 50,7 

Yok 36,1 49,3 

Tar m d  gelir 
Var 26,4 49,3 

Yok 73,6 50,7 

letmenin faaliyet alan  

Bitkisel üretim 30,6 35,2 

Hayvansal üretim 11,1 4,2 

Bitkisel ve hayvansal üretim 58,3 60,6 
 
 

Verilen Destekleme Konular  Say  % 

Ar  ve ar  ürünleri yeti tiricili i projeleri 1 1,4 

Büyükba  ve küçükba  hayvanc l k projeleri 40 55,6 

Kapama meyve bahçesi tesisi 3 4,2 

Kontrollü örtü alt  yeti tiricili i projeleri 25 34,7 

Kültür mantar  üretimi projeleri 3 4,2 

Toplam 72 100,0 
 

Hibe SGK   
Ucuz 
Kredi 

Seçenek 
Destek 
ALAN 

Destek 
Almayan 

Ortalama 

25.000 Var  Var 1 50,0 40,8 45,5 

40.000 Yok Kendi Yok 2 4,2 18,3 11,2 

40.000 Yok  Yok 3 5,6 7,0 6,3 

30.000 Var Kendi Yok 4 25,0 15,5 20,3 

30.000 Yok  Var 5 9,7 9,9 9,8 

25.000 Var  Yok 6 5,6 8,5 7,0 

100,0 100,0 100,0 
 

Desteklemelerin onaylanma sürecinde objektif olarak de erlendirildi ini 
dü ünüyor musunuz  

Evet Hay r Toplam 

69,9 30,1 100,0 
 

mk n olsa Kente göç etmeyi dü ünür müsün  
Evet Karars z Hay r Toplam 
24,5 11,2 64,3 100,0 

 

leriki y llarda çocu unuz tar mla u ra s n ister misiniz  

Evet Hay r Toplam 

28,7 71,3 100,0 
 
 

ehirde ya amay  dü ünmüyorum 

 % 
Kesinlikle kat l yorum 56,6 
Kat l yorum 10,5 
Orta derecede kat l yorum 11,9 
Kat lm yorum 9,8 
Kesinlikle kat lm yorum 11,2 
 Toplam 100,0 
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Ara yay n dü ünülmemektedir. 
 

 

Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 
 
Darbo az bulunmamaktad r. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 
 
De i iklik önerisi yoktur. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 
De i iklik önerisi yoktur. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
De i iklik önerisi yoktur. 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 
De i iklik önerisi yoktur. 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje  
Proje Lideri  Musa KUZGUN   

 Duygu B ROL   
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PROJE NUMARASI  

 Dr. Betül Say n 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

 2017 

 01.01.2017 ile 31.12.2017 aras  

 

 
Bu proje ile; hastal k ve zararl lar ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemi kullan m n n, kimyasal ilaç 
kullan m na göre üretim maliyetlerine etkisinin belirlenmesi, söz konusu mücadele yöntemlerinin üreticiler taraf ndan 
benimsenme oran n n belirlenmesi, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalar n n, tar msal ürünlerin pazar fiyat na 
olas  etkilerinin belirlenmesi, üreticilerin biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini tercih etmede “Bitkisel Üretimde 
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme” uygulamalar n n etkisinin olup olmad n n tespit edilmesi amaçlanm t r. 
Tar msal destekleme politikalar ndan temel beklenti, seçilen politika araçlar n n rasyonel kullan m  ve hedeflenen 
amaçlar n etkin bir ekilde gerçekle tirilmesidir. Bu nedenle uygulanan politika araçlar  ve kaynak aktar m  sonucunda 
belirlenen amaçlara ne ölçüde yakla labildi i ve bu politika araçlar n n etkisinin ne ölçüde oldu unun bilinmesi önemli 
görülmektedir. Say tay Ba kanl ’nca yay nlanan G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  2015 y l  Say tay Denetim 
Raporunda, “Tar m Kanununda belirtilen amaçlar n gerçekle mesine, ürün art  ve kalitesi bak m ndan katk s n n 
izlenmesine ili kin tüm desteklemelere yönelik olarak etki analizi çal malar n n yap lmas  ve raporlanmas n n uygun 
olaca ” de erlendirilmi tir. Bu durum projenin gerekçesini olu turmaktad r. 
Bu proje “Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Etki Analizi” ba l kl  entegre proje 
kapsam nda bir alt proje olarak yürütülmekte olup, ara t rma alan  entegre projenin çal ma kapsam nda yer alan 25 ilden 
Antalya, Burdur ve Isparta llerini kapsamaktad r. Projenin ana materyalini, Antalya, Burdur ve Isparta llerinde biyolojik 
ve biyoteknik mücadele yapan ve yapmayan üreticiler ile anket yoluyla görü ülerek elde edilen birincil veriler 
olu turmaktad r. Ayr ca söz konusu illerin G da Tar m ve Hayvanc l k l ve lçe Müdürlükleri ile görü meler yap larak 
projenin amac na ili kin bilgi ve görü leri al nacakt r. Bununla birlikte ara t rma konusu ile ilgili olarak daha önceden 
yap lm  olan çal malar ve istatistikler, ara t rman n ikincil verilerini olu turmaktad r. 

Anket uygulanan i letme say s n n belirlenmesinde; Antalya, Burdur ve Isparta lleri G da Tar m ve Hayvanc l k 
Müdürlükleri’nden al nan 2016 y l  biyolojik ve biyoteknik mücadele destek ödemesinden faydalanan ki i listesinden 
yararlan lm t r. Örnek seçiminde tabakal  örnekleme yöntemi kullan lm t r. 

Veriler analiz edilerek tüm de i kenler için temel tan mlay c  istatistikler ile dekar ba na olu acak maliyet, verim ve gelir 
farkl l klar  belirlenecek, BM-BTM yapan ve yapmayan üreticileri kar la t rmak amac yla e ilim skoru e le tirme 
yöntemi, çiftçilerin çevresel tutumunu ve çevreye olan duyarl l k düzeylerini belirlemek amac yla yeni çevresel paradigma 
yöntemi kullan lacakt r. 

 
 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 

 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 

letmeler büyüklüklerine göre 4 tabakaya ayr lm  olup, 1.tabaka (5 dekara kadar) 1253 adet, 2. tabaka (5,001da. - 15 da. 
aras ) 717 adet, 3. tabaka (15,001da.-50 da.aras ) 181 adet ve 4. tabaka (50,001 da ve daha fazla) 40 adettir. Örneklemeye 
al nan toplam i letme say s  2191’dir. Ara t rmada  5 hata pay  ve  90 güven aral  esas al narak popülasyondan 
çekilen örnek say s  108 olarak belirlenmi tir. Bunun yan nda kar la t rma yapmak amac yla biyolojik ve biyoteknik 
mücadele etmeni kullanmayan veya biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemesi almayan 108 üretici ile de anket 
yap lm t r. Seçilen 108 örnekten 60’  Antalya, 12’si Burdur ve 36’s  Isparta illerine da t lm  olup, Antalya linde örtü 
alt  sebze, turunçgil ve elma üreten i letmelerde, Burdur linde son y llarda yayla serac l n n yayg nla t  ilçe ve 
köylerdeki domates üreticisi i letmelerle ve Isparta linde elma yeti tiricisi i letmelerde anket uygulanm t r. Etki 
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de erleme çal mas n n gerçekle tirilebilmesi için, yine ayn  yörelerde, ayn  say da, söz konusu desteklemeden 
yararlanmayan, benzer ürün deseni ve tar msal i letme karakteristiklerine sahip, tar msal i letmeler ile de anket çal mas  
yap lm t r. Bu i letmeler, kar la t rma grubu i letmeleri olu turmaktad r.  Biyolojik veya biyoteknik mücadele 
deste inden yararlanan ve yararlanmayan i letmecilere uygulanmak üzere iki ayr  soru formu haz rlanm t r. Soru 
formlar nda üretici ve i letme ile ilgili genel bilgiler, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamas  hakk nda ve destekler 
hakk nda bilgi durumu, uygulama masraflar  ile destekleme uygulamas n n etki analizini yapabilmeye imk n veren 
sorunlar yer alm t r. Soru formu yüz yüze görü me yöntemi ile uygulanm t r. Verilerin analizi devam etmektedir. Tüm 
de i kenler için temel tan mlay c  istatistikler ile dekar ba na olu acak maliyet, verim ve gelir farkl l klar  belirlenecek, 
e ilim skoru e le tirme yöntemi kullan larak BM-BTM yapan ve yapmayan üreticiler kar la t r lacak, yeni çevresel 
paradigma yöntemi kullan larak çiftçilerin çevresel tutumu ve çevreye olan duyarl l k düzeylerini belirlenecektir. En k sa 
süre içinde veri analizi çal malar  tamamlanacak, alt proje sonuç raporu yaz lacakt r. 

 
Yok 

 
 

Yok 

 
 Yok 

 
 

 
 Yok 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 

 

4.3. Personel: Yok  

 
 Yok 

 
 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLU 04.12.2017  

 
Proje Lideri  Dr. Betül SAYIN 04.12.2017  
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PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/10/A09/P01/02 

 Ramazan ÖZALP  (Zir. Yük. Müh.)  

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü -ANTALYA 

 01.01.2015- 31.12.2019  (Devaml ) 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 aras  

 

 
Türkiye, dünya sebze üretiminde önemli bir paya sahip olup, Çin, Hindistan ve ABD’nin ard ndan dördüncü 

s radad r. Sebze üretiminde kullan lan tohumluk ihtiyac  aç k tozlanan (standart) ve hibrit çe itler ile kar lanmaktad r. 
Hibrit çe itler, örtüalt  sebze üretiminin tamam nda kullan lmakta olup, aç k alan sebze yeti tiricili inde de üretim pay  
giderek artmaktad r. Günümüzde tohumluk ihtiyac  yerli üretim yan nda, ithalat yoluyla kar lanmaktad r. Yeni çe itlerin 
üretime kazand r lmas , ithalat n azalt lmas  ve bu konuda faaliyet gösteren özel sektörün ihtiyaç duydu u Ar-Ge 
konular nda destek verilmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz, biber üretiminde Çin ve Meksika’dan sonra üçüncü s rada gelmektedir. Türkiye biber üretimi 2016 
 2 457 822 ton olarak gerçekle mi  ve bu üretimin 601382 tonu (  24) örtüalt  üretiminden elde edilmi tir. Ya  

sebze ihracat nda domatesten sonra ikinci s rada olan biberden  ton miktar ile 90.9 milyon $ gelir elde 
edilmi tir.  Biber tohumluk ihtiyac  büyük oranda yurt içi üretim ile kar lanmas na ra men ithalat da devam etmektedir. 
2013 Y l nda 51380 kg biber tohumlu u üretilmi tir. Tohumluk ithalat  1029 kg, de eri 8.9 milyon $ ve ihracat  da 1593 
kg, de eri 1.1 milyon $ olmu tur. Yeni çe itlerin üretime kazand r lmas  ve bu konuda faaliyet gösteren özel sektörün 
ihtiyaç duydu u Ar-Ge konular nda destek verilmesi gerekmektedir. 

Bu slah projesi ile; farkl  meyve tiplerinde, örtüalt  yeti tiricili ine uygun, yüksek verimli, hastal klara dayan kl  
(TSWV, PVY), pazar taleplerine uygun, dü ük s cakl klara tolerant, nitelikli hat ve hibrit çe itlerin geli tirilmesi 
amaçlanmaktad r. 

Projde materyal olarak; yerel populasyonlar, yurt içi ve yurt d  kaynakl  gen kaynaklar  ve dayan kl  genotipler 
kullan lmaktad r.  

Projede metot olarak klasik slah metotlar ; pedigri, safla t rma, melezleme (heterosis, kombinasyon yetenek 
testleri), çe it verim denemeleri ile nitelikli yar yol materyali geli tirme de (dayan kl l k slah ); geriye melezleme, klasik 
hastal k testlemeleri ve moleküler yöntemler (mark r-i aretleyici yard ml  seleksiyon) uygulanmaktad r. 

 

 

-2016): Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile 
özetlenmelidir. 

 Farkl  meyve tiplerinde 103 adet yar yol materyalinde kendileme ile F5 kademe eldesi ve 
288 adet materyalde (sivri 94, çarliston 26, kapya 93, dolma 75) kendileme, morfolojik gözlem ve seleksiyon yap larak F6 
kademe tohumlar  elde edilmi tir. Ayr ca 63 saf hatta kendileme ve 28 hibritin melezleme ile tohum üretimi yap lm t r. 
Üretim izni al nan çe itlerimizin meyve kalite ve vitamin de erleri tespit edilmi tir. 

 Farkl  bölgelerden 21 adet kapya tip materyal gen havuzuna dahil edilerek, kendileme 
ve seleksiyon çal mas  yürütülmektedir. Tan t m ve gözlem için 9 aday toplam 16 hibrit yeti tirilmektedir. Ayr ca, 33 saf 
hatta kendileme ve virüs dayan kl l  olan 9 hatta tohum ço alt m  yap lmaktad r. 

TSWV hastal  için; 2015 ilkbahar döneminde 176 hat, klasik yöntem ile 
testlenmi  ve 122 dayan kl  hat tespit edilmi tir. Ayr ca, 18 hibrit testlenmi , tamam  dayan kl  bulunmu tur. Tuzlulu a 
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kar  farkl  tiplerde 17 hat, 2 kontrol çe it testlenmi , 1 tolerant, 1 orta tolerant hat tespit edilmi tir. 
 Farkl  yerel kaynaklardan temin edilmi  143 (F2) ve gen havuzundan 187 yar yol 

materyalinde (F4-6) (toplam 330) kendileme ve seleksiyon yap lm t r. Bunlar n 80’inde gözlem ve morfolojik 
karakterizasyon çal mas  tamamlanm t r. Üretim izinli çe itlerde tohum üretimi yap lm t r. 

Yeni temin edilen 17 materyal (F2) ve gen havuzundan 67 yar yol materyalinde 
kendileme ve seleksiyon çal mas  ile tohum üretim çal mas  yap lm t r. 

TSWV hastal  için; 2016 Sonbahar döneminde 98 hat, klasik yöntem ile 
testlenmi  ve 122 dayan kl  hat tespit edilmi tir. 

 Rapor dönemi için planlanan ba l ca faaliyetlerden,  tamamlananlar ile elde edilen sonuçlar  
özetlenmelidir. 

 
: Farkl  kaynaklardan temin edilmi  ve farkl  tiplerdeki aç l m materyallerinde F2 kademede 40,  F3 

kademede 65 materyal ile gen havuzunda mevcut 68 hatta tohum ço alt m  amac yla kendileme ve seleksiyon yap lm t r. 
Melezleme: Sivri biberde virüs dayan kl l  (TSWV-PVY) için 67 melez, hatlar n hibrit performans  için 75 

hibrit elde edilmi tir. 
 

: Karakterizasyonu yap lm  olan 61 materyalde kendileme çal mas  yürütülmektedir. Üretim izinli 
çe itlerde tohum üretimi yap lm t r. 

TSWV hastal  için; Sonbahar döneminde üç farkl  tipte melez kombinasyonundan 
730 bitki mekanik inokulasyon yöntemi ile testlenmi , 296 birey dayan kl  bulunmu tur. Bunlar n 268’i seraya aktar lm  
olup, tohum eldesi sa lanacakt r. 

 
Enstitümüze ait 2015 y l nda üretim izni al nm  olan  ve  çe itlerinin STK kayd  gerçekle mi tir.  
Deneme tohum talepleri için “Özge” çe idinin tohum üretimi yap lm t r.  
Ayr ca, Enstitümüze ait standart çe itlerde özel tohumculuk kurulu lar n n tohumluk tedarik talepleri kar lanmak 

üzere tohum üretim çal malar  sürdürülmektedir.  
Enstitümüzce, “Özge” çe idi için tan t m ve yay m faaliyeti planlanm t r. 
 

UYGULAMAYA  

 

 TAGEM projesi ile e  zamanda yürütülmü  ve 2014 y l nda tamamlanm  olan, TÜB TAK taraf ndan desteklenen 
109G029 nolu 1007 KAMAG projesi   
kapsam ndaki “

 projesinde geli tirilen 2 nitelikli hat,  

 2 adet (25.01.2016) 

ÖZEL  

 Üretim izni al nan ve tohumluk üretim ve pazarlama hakk  2015 tarihinde çe it sat  ihalesi ile  
firmas na devredilen   (çarliston) çe idine ait hibrit tohumluk üretimi yap lm  ve ilgili firmaya sat  
gerçekle mi tir. lgili firma taraf ndan ilk iki döneme ait üretim ve sat  hakk  devri bedeli olarak ödenmesi gereken 
tutar Enstitümüze ödenmi tir.  

 Üretim izni al nm  olan sivri tipte   isimli çe idimizin tan t m amaçl  hibrit tohumluk ço alt m  yap lm t r.  

 Enstitümüze ait standart çe itler olan Serademre 8, Doru 16 ve Batem Alpçelik çe itleri ile ilgili orijinal kademede 
sertifikal  tohumluk üretim faaliyetleri devam etmekte olup, özel tohumculuk kurulu lar n n tohumluk tedarik 
talepleri kar lanm t r. 

 2016 Y l  döneminde çe itli sempozyum, kongre ve kurslara i tirak edilmi  e itimci olarak görev al nm t r. 

 Konu ile ilgili yap lan çal malar yurt içi sempozyum ve kongrelerde yay nlanm t r. 
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 Enstitümüze ait 2015 y l nda üretim izni al nm  olan “Özalp” ve “Özge” çe itlerinin STK kayd  TTSMM taraf ndan 
31.05.2017 tarihinde yap lan toplant  ile gerçekle mi tir.  

 Deneme tohum talepleri için “Özge” çe idinin tohum üretimi yap lm t r.  

 Ayr ca, Enstitümüze ait Serademre 8, Doru 16 ve Batem Alpçelik standart çe itlerinde özel tohumculuk 
kurulu lar n n tohumluk tedarik talepleri kar lanmak üzere tohum üretim çal malar  sürdürülmektedir.  Serademre 8 
ve Batem Alpçelik çe itlerinin sertifikal  tohumluk üretimi yap lm t r.  

 Enstitümüzce, 2018 tek ürün dönemi için “Özge” çe idi için tan t m ve yay m faaliyeti planlanm t r. 

 2017 Y l  döneminde kongre ve kurslara i tirak edilmi  e itimci olarak görev al nm t r. 

 Konu ile ilgili yap lan çal malar uluslararas  kongrede yay nlanm , yay nlar a a da verilmi tir. 

 

  

2016 YILINDA YAYINLANMI  ÇALI MALAR 

Uluslararas   bilimsel toplant larda (kongre) sunulan bildiriler:  

Özalp, R. ve Çelik, ., 2017. Developing of Hybrid Bell Pepper (Capsicum annuum L.) Varieties and Morphological 
Characterization for Protected Cultivation. The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Book of Abstracts, 
Kyrgyzstan, 20-23 September 2017. Oral presentation, Abstract P:140.  

Di er Yay nlar: 

Polat, ., Baysal, Ö., Gümrükcü, E., Sülü, G., Kitapc , A., Özalp, R., Çelik, ., Devran, Z. and Polat, E. 2018. Molecular 
Diversity and Assessment of Reactions of Pepper Pure Line Germplasm to Botrytis cinerea. Plant Protect Sci. 
Doi:10.17221/44/2017-PPS. 

Çel k, ., Özalp, R., Çelik, N., Polat, . ve Sülü, G. 2018. Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV)’ne Dayan kl  Sivri 
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Varsa gerçekle tirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

            2017 Y l  PDT kararlar : Bengi TOPKAYA KÜTÜK, Görkem SÜLÜ ve lker KURBETL ’nin projeye dahil edilmesi 
ve geli me raporunun kabulüne karar verilmi tir. 
            2018 Y l  PDT Kararlar : Geli me raporunun kabulüne ve projenin devam na karar verilmi tir. 
 

 

 Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen de i iklikler yaz lmal d r. 

 

4.3. Personel: Varsa görev alan ara t rmac lar ile ilgili de i iklik önerileri yaz lmal d r.  
2017 Y l  PDT kararlar  gere i; ,  ve yard mc  ara t rmac  
olarak projeye dahil edilmi tir. 

 

 Varsa bütçe ile ilgili de i iklikler yaz lmal d r. 

 

B arcamalar Özeti: 

  

Harcama Kalemleri 

 

1.Y l   
2015 

2.Y l   2016   3.Y l   
2017 

4. Y l 
2018 

5.Y l 2019 

01.3.1.02. Geçici i çilerin ücreti 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 

 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 

02.4.2.01. Sosyal Sigortalar Kurumuna 1 500 2 000 2 500 2 500 2 500 

 
1 500 2 000 2 500 2 500 2 500 

3.2.1.01. K rtasiye Al mlar  1 000 1 100 1 200 1 200 1 200 

03.2.1.05. Bask  ve Cilt Giderleri - - - - - 

 1 000 1 100 1 200 1 200 1 200 
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03.2.6.01. Laboratuar Sarf ve malzemeleri Al m  7 000 7 500 8 000 9 000 9 000 

03.2.6.03. Zirai Malzeme ve laç Al mlar  12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 

03.2.6.90. Di er Özel Malzeme Al mlar  1 300 1 300 1 500 2 000 2 500 

 20 300 20 800 21 500 23 000 24 500 

03.3.1.01. Yurtiçi geçici görev yolluklar  1 000 1 300 1 500 1 500 1 500 

 1 000 1 300 1 500 1 500 1 500 

03.5.2.01. Posta ve Telgraf Giderleri 200 300 300 300 300 

 200 300 300 300 300 

03. TOPLAM 22 500 23 500 24 500 26 000 27 500 

GENEL TOPLAM 30 000 32 500 35 000 37 500 40 000 

TOPLAM BÜTÇE 175 000 

 

 

  Tarih  

    

 
Proje Lideri  

 

 
19.04.2018  
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PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/10/A09/P01/15 

 Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü/ ANTALYA 

  
01/01/2015 

 01/01/2017 ile 31/12/2017aras  

 

 
Bu proje kapsam nda örtüalt  yeti tiricili ine uygun, verimli, erkenci, hastal klara ve nakliyeye dayan kl  ayr ca 

pazar n talebini kar layacak, çe it ebeveyni olabilecek slah materyalleri geli tirilerek, yerli hibrit çe itlerin üretimde 
yayg nla t r lmas  amaçlanmaktad r. Projede yazl k ve k l k kavun hatlar nda kendileme, klasik ve moleküler hastal k 
testlemeleri, morfolojik karakterizasyon, geli tirilen tüm saf hatlar n, heterozis gücü bilinen bir hat ile melezlenmek 
suretiyle genel kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesi, genel kombinasyon yetene i yüksek olan hatlar n özel 
kombinasyon yeteneklerinin tespiti, heterosis oranlar na bak larak aday F1 hibritlerin seçimi, aday hibritlerin farkl  
lokasyonlarda performanslar n n belirlenmesi ve öne ç kan hibritlerin ticari çe itlerle verim denemelerinin kurulmas , 
performans  be enilen hibritlerin ticari kayda al nmas  a amalar  gerçekle tirilecektir. 

 

 

 

 

  
: Örtüalt  kavun yeti tiricili i için geli tirilen 40 adet F1 hibrit kombinasyonu, 3 piyasa 

çe idi ile 2 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak ekilde tesadüf bloklar  deneme desenine göre denemeye al nm , 
verim ve meyve özellikleri bak m ndan de erlendirilmi tir. Elde edilen sonuçlar, “Örtüalt  Kavun Yeti tiricili i için 
Geli tirilen Hibritlerin Verim ve Meyve Özellikleri Bak m ndan De erlendirilmesi” isimli makale ile Ordu’da düzenlenen 
11. Sebze Tar m  Sempozyumunda sunulmu tur.  

Proje kapsam nda, k l k kavun tipinde F6 kademesinde 55 hat, Kabak Sar  Mozaik Virüsüne (Zucchini yellow 
mosaic virus) kar  klasik olarak testlenmi , testleme sonucunda 1 hat ZYMV’ye tolerant olarak bulunmu tur. Ayr ca bu 
dönem 103 adet farkl  kademelerdeki ve farkl  meyve tiplerindeki hatlarda safla t rma amac yla kendileme çal malar  da 
yap lm t r.  

    Küllemeye (Podosphaera xanthii)  kar  dayan kl l k çal malar m zda bugüne kadar yazl k tip kavunlarda 
tolerant hatlar geli tirilmi tir. Oysa ülkemizde kavun üretiminin  85’ini olu turan k l k kavunlarda küllemeye dayan kl  
yerli ticari çe itler bulunmamaktad r. Bu nedenle, yerli çe itlerin geli tirilmesinde kullan lacak küllemeye dayan m  yüksek 
hatlara ihtiyaç vard r. Bu projede de BATEM kavun 

gen havuzunda bulunan 212 adet k l k tipteki genotipler küllemeye kar  klasik yöntemle testlenmi  ve herhangi bir 
dayan kl l k tespit edilememi tir. Çal malar m z n bundan sonraki a amalar nda k l k kavunlarda küllemeye dayan kl  
hatlar ve çe itler geli tirilerek sektörün kullan m na sunulacakt r.   

 



 

Sayfa 498 / 589 
 

  
:  

    Ülkemizde kavun üretiminin  85’ini olu turan k l k kavunlarda küllemeye dayan kl  yerli ticari çe itler 
bulunmamaktad r. Bu nedenle, yerli çe itlerin geli tirilmesinde kullan lacak küllemeye dayan m  yüksek hatlara ihtiyaç 
vard r. Dayan kl  hatlar ve çe itler geli tirilerek sektörün kullan m na sunmak amac yla; 2016 y l nda USDA ARS North 
Central Regional Plant Introduction Station ‘dan getirilen dayan kl  genitörle, küllemeye hassas 5 adet BATEM k l k 
kavun saf hatt  aras nda melezlemeler yap lm t r. Elde edilen F1’ler ile hassas ana hatlar aras nda geriye melezleme 
çal malar  yürütülmü  ve Geriye Melez 1 (GM1) tohumlar  elde edilmi tir. Enstitümüze ait ÜNLÜ kavun çe idinin STK 
kayd  gerçekle tirilmi tir. Tar msal Yeniliklerin Yayg nla t r lmas  kapsam nda Batem ile Denizli (Ac payam) ve Konya 
(Çumra)  l GTH (G da Tar m Hayvanc l k)  Müdürlü ü KTV (Koordinasyon ve Tar msal Veriler) ube Müdürlü ü ile 
yap lacak olan Çe it Tan t m  Projesi için ÜNLÜ kavun çe idinin tohum üretimi yap lm t r. 2017 ilkbahar döneminde 
k l k kavun çe it adaylar yla verim denemesi kurulmu tur. 9 adet hibrit kombinasyonu 2 ticari çe itle, 3 tekerrürlü ve her 
tekerrürde 10 bitki olacak ekilde tesadüf bloklar  deneme desenine göre denemeye al nm  ve verim bak m ndan 
de erlendirilmi tir. Yap lan varyans analizine göre  4 aday çe idimiz kontrol çe itlerle ayn  grupta yer alm t r. (Tablo1) 

      Tablo1.Varyans Analiz Tablosu 

     Toplam Verim 

K1 A       28375,000 

K2 A B     26566,667 

Kontrol 1 A B C   24724,333 

K3 A B C   23433,333 

Kontrol 2 A B C   23383,333 

K4 A B C   23286,667 

K5   B C D 22428,333 

K6   B C D 22086,667 

K7     C D 19786,667 

K8     C D 19700,000 

K9       D 17710,000 

CV (%) 13,12 

LSD 0.05 5110 

 Bakteriyel Meyve Lekesi Hastal  etmeni Acidovorax citrulli’ye kar  gen havuzunda bulunan 
26 adet kavun genotipleri testlenmi tir. Etmen ba ta karpuz ve kavun olmak üzere kabakgil bitkilerinin meyvelerinde 
ba lang çta küçük, su emmi  lekeler olarak görülür; daha sonra h zla geni leyen bu lekeler meyvenin tüm yüzeyini kaplar. 
leriki dönemlerde, çatlaklar ortaya ç kar ve a r  nemli ko ullarda bu çatlaklardan bakteriyel ak nt  s zar. Bu, hastal n 

meyvedeki tipik belirtisidir. Fidelerde ise, kotiledon ve yaprak lezyonlar  aç k kahverengi ekildedir.  Bugüne kadar 
üzerinde çok fazla çal ma yürütülmesine kar n etmen ile henüz etkili ve kesin bir mücadele yöntemi yoktur. Dolay s yla, 
son y llarda yo unlukla etmene kar  dayan kl  çe itlerin geli tirilmesi üzerinde durulmaktad r.  Bu çal man n amac , baz  
kavun genotiplerinin “ ” etmeni Acidovorax citrulli’ye kar  reaksiyonlar n  
belirlemektir. Ac’ye kar  reaksiyonu belirlenecek 3-4 gerçek yaprakl  kavun fidelerine patojen inokulasyonu, nodüller ve 
gövdenin yaralanmas  ile patojen süspansiyonunun önce püskürtülmesi, ard ndan enjekte edilmesi eklinde 
gerçekle tirilmi tir (Silveira et al. 2003). nokulasyondan 16 gün sonra sonuçlar de erlendirilmi  ve 11 adet genotip 
tolerant olarak tespit edilmi tir. De erlendirmede 0-6 skalas  kullan lm t r. 0: belirti yok; 1: %1–5 enfekteli alan; 2: %6–
12 enfekteli alan; 3: %13–37 enfekteli alan; 4: %38–62 enfekteli alan; 5: %63–87 enfekteli alan; and 6: %88–100 enfekteli 
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alan (Azevedo, 1997). 

Bu genotiplerden 23 adeti de verim ve kaliteyi olumsuz olarak etkileyen yaprak biti Aphis gossypii ‘ye kar  test edilmi , 
her bir kavun hatt  için 20 adet test bitkisi dikilmi tir. Denemeler bitkiler 7-8 yaprakl  dönemlerde iken gerçekle tirilmi  
olup saks  ve yapraklar n birbirine temas  engellenmi tir. Yumu ak uçlu f rça yard m yla her bir test bitkisine 10 adet A. 
gossypii ergini (7-10 günlük) aktar lm t r. De erlendirmeler 24 ve 72 saat sonunda yap lm t r. 24 saat sonunda 0-7 birey 
kalan bitkiler dirençli, 8-10 birey bulunanlar hassas (Pitrat ve Lecoq, 1980), 72 saat sonunda 0-5 birey kalan bitkiler 
dirençli, 5’den fazla olanlar hassas olarak tespit edilmi tir (Fereres, 1994). Direnç oran  her bir hattaki dirençli bitkinin tüm 
bitki say s na bölümü ile elde edilmi tir. Ayr ca F6 kademesinde 109 adet küllemeye tolerant yazl k kavun hatlar , Kabak 
Sar  Mozaik Virüsüne (Zucchini Yellow Mosaic Virus- ZYMV) ve H yar Mozaik Virüsüne (Cucumber Mosaic Virus- 
CMV) kar  klasik olarak testlenmi tir. De erlendirmeler 0-5 skalas na göre yap lm t r. Tolerant bulunan hatlar çe it 
geli tirme çal malar nda kullan lmak üzere kavun slah program na dahil edilmi tir. 
Faaliyetler: Dayan kl  bulunan hatlarda melezleme çal malar  yap larak hibritler olu turulacakt r. Elde edilen hibrit  
kombinasyonlar  ile verim denemeleri kurulacakt r. Ünlü kavun çe idi için tan t m ve yay m faaliyeti yap lacakt r. 

 

 

 
Proje çal malar n  kapsayan 1 adet yay n yap lacakt r. 
 

 

 
Herhangi bir darbo az bulunmamaktad r. 

 

 

 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri  yaz lmal d r. 

 

  
Materyal ve Yöntem ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
Proje faaliyet takvimi önerilen ekilde uygulanmaktad r. 

 

 

4.3. Personel:  
Zir.Yük.Müh. Serap Melike çöz, Zir.Yük.Müh. Musa K r k, Zir.Yük.Müh. Emine Gümrükçü,  Zir.Yük.Müh. Selda 
Çal kan’ n projeye dahil edilmesi  
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4.4. Bütçe:  
Bütçe ile ilgili herhangi bir de i iklik yoktur. 

 

 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 
Proje Lideri  Zir.Yük.Müh. Mine UNLU   
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Belirlenmesi 

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/A08/P02 

 Zeynep ERYILMAZ 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 01.01.2018- 31.12.2022 

     01/01/2017   ile 31/12/2017   aras  

 

.  
Antalya ve yöresinde hala yayg n olarak kullan lan anaç Yerli turunç (Citrus aurantium L.var.’’Yerli’’) anac d r. 

Fakat turunç (Citrus aurantium L.var .’’Yerli’’) anac n n Tristeza ( göçüren) hastal na duyarl  olmas , turunçgil endüstrisi 
aç s ndan büyük bir risk olu turmaktad r. Bu nedenle, Antalya ve çevresinde baz  yeni turunçgil anaçlar n n 
performanslar n n belirlenmesi, turunçgil yeti tiricili imizin gelece i aç s ndan oldukça elzem gözükmektedir.  

Ülkemiz turunçgil yeti tiricili inde, tür olarak portakal a rl kta olup, çe itlerin önemli bir k sm n n orta mevsim 
çe itleri olu turmaktad r. Bu durum ise üretimin daha geni  bir zamana dilimine yay lmas n  engelleyerek, hem üretici ve 
hem de tüketici aç s ndan önemli bir dezavantaj olu turmaktad r.   

  Son y llarda yurt d ndan de i ik yollarla ülkemize getirilmi , fakat bölgesel performanslar  bilinmeyen Lane 
Late (Citrus sinensis (L.) Osbeck ), Cara Cara (Citrus sinensis (L.) Osbeck ), Fukumoto (Citrus sinensis (L.) Osbeck )gibi 
baz  portakal çe itleri bulunmaktad r. Bu yeni çe itlerin bölgesel performanslar  belirlenmeden üreticiler taraf ndan kapama 
bahçe tesisinde kullan m , herhangi bir olumsuzlukla kar la lmas  durumunda üreticiler aç s ndan önemli ölçüde 
ekonomik kay plara neden olmaktad r.  

Ülkemizde bulunan portakal bahçelerinin önemli bir k sm n  hala salma sulama ile sulanan 7x7 m aral klarla tesis 
edilmi  bahçeler olu turmaktad r. Dünyada portakal bahçesi tesisleri ise genellikle yar  s k dikimle kurulmakta ve sulama 
sistemi olarak damla sulama sistemi kullan lmaktad r. Ülkemizde de son y llarda yar  s k dikimle ve damla sulama ile 
sulanan bahçe tesislerinde art lar olmaya ba lam t r.    

Projenin  amac  Antalya bölgesinde  Yerli turunç anac  ve turunca alternatif olarak  C-35 (Poncirus trifoliata Raf.x 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Ruby) ve Carrizo sitranj   (Poncirus trifoliata Raf.x Citrus sinensis OSB.var.’’Carrizo’’) 
anaçlar  üzerine, bölgede yayg n olarak yeti tirilen Washington Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck )  portakal çe idi ile 
ülkemizde ve bölgemizde performanslarar  bilinmeyen  Fukumoto ,  Lane Late  ve Cara Cara Navel  portakal çe itlerinin 
Antalya ekolojisinde büyüme ve geli mesi, verimi,  meyve kalite özellikleri aç s ndan gösterdikleri performanslar 
belirlenecektir.  

 

 

 

 Projenin ba lang c ndan itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile özetlenmelidir. 
Projenin 1. Diliminde Antalya bölgesinde yayg n olarak kullan lan Yerli turunç anac  ve turunca alternatif olarak  C-

35 ve Carrizo sitranj   anaçlar  üzerine, bölgede yayg n olarak yeti tirilen Washington Navel  portakal çe idi ile ülkemizde 
ve bölgemizde performanslarar  bilinmeyen  Fukumoto ,  Lane Late  ve Cara Cara Navel  portakal çe itleri a lanarak 
portakal fidanlar  yeti tirilmi tir. Bu portakal fidanlar  ile 6x3 m aral klarla (yar  s k dikim), s rta dikim eklinde, damla 
sulama sistemi ile sulanan portakal parseli olu turulmu tur 

 



 

Sayfa 502 / 589 
 

  

 

 
 

 

. 
 

 

  

 

4.1. Materyal ve   
 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
 

 

4.3. Personel:  
Proje ekibinden Serkan AYDIN’ n ç kar lmas na ve Geli me raporunun kabul edilerek projenin devam etmesine karar 
verilmi tir. 

 

  

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/…../2017  

 
Proje Lideri  

Zeynep ERYILMAZ …/…./2017  
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 Carya illioinensis
 

PROJE NUMARASI  

 Mehmet ÖZDEM R 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müd 

 2018 

  

 

 
Ülkemize ilk olarak 1953 y l nda tohumla getirilen ve 1969 y l nda a l  fidanlar  da getirilerek BATEM’de çal malar na 
ba lan lan pikan, ülkemizin Akdeniz, Ege ve Güneydo u Anadolu Bölgesinin baz  k s mlar nda yeti tirilebilmesine ra men 
henüz istenilen üretim potansiyeline ula amam t r. Ülkemizin en büyük gen kayna na sahip Enstitümüzün elinde bulunan 
çe itlerin fenolojik özelliklerinin belirlenmesi, meyve kalite parametrelerinin ortaya konulmas , elde edilecek verilerle yeni 
çe it veya çe itlerin üretime kazand r lmas  büyük önem arz etmektedir. Bu proje de bunlarla birlikte bu çe itlere ait 
bilgilerin Meyve- Ba  Genetik Kaynaklar  veri taban na eklenmesi sa lanacakt r. 

 

Özellikle pikanda fidan yeti tiricili inin sorunlu olmas  nedeniyle özel sektör fidanc lar  pikan fidan üretimine yeterli ilgiyi 
göstermemi tir. Pikan üretiminde tohum anac  kullan ld ndan dolay  anaç olarak kullan labilecek çe it veya çe itlerin 
tespiti ile birlikte a  performans n n art r lmas na yönelik olarak de i ik a  zamanlar n n denenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu proje kapsam nda baz  pikan çe itlerinin çimlenme durumlar , çö ür geli imleri, a  performanslar n n, en 
uygun a lama zaman  ve anaçl k özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktad r. 

 
 

1- 
 

2- iti 
 

 

 

  
Proje 01.01.2018 tarihinde ba layacakt r. 

 

  
Proje çal malar  01.01.2018 tarihinde ba layacakt r. 
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-- 
 

 

 
 

 

 

  

 

  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

 

4.3. Personel:  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

  
Herhangi bir de i iklik önerisi bulunmamaktad r 

 

 

  Tarih  

 Dr. Abdullah ÜNLÜ …/12/2017  

 
Proje Lideri  

Mehmet ÖZDEM R …/12/2017  
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 K s tl  Su Ko ullar nda Su Tasarrufu Sa layan Sulama 

Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlar n n Olu turulmas  

 

PROJE NUMARASI TAGEM/TSKAD/16/A13/P02/05 

 Ömer ÖZBEK  

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 01/01/2016 

 01/01/2017 ile 31/12/2017 

 

  

Küresel s nma ve buna ba l  olarak ya  rejimlerindeki düzensizlik, su kaynaklar  üzerinde giderek artan rekabet dikkate 

al nd nda, tar m için ayr lan suyun giderek azalt lmak zorunda oldu u fark edilmektedir. Artan nüfusun g da taleplerini 

yeterli derecede kar lanmas  ise gelecekte önemi artacak ba ka bir sorundur. Bu nedenle verimi artt ran ancak uygulanan 

sulama suyundan tasarruf sa layan yöntemlerin uygulanmas  ve geli tirilmesi çok önemlidir. Bu çal mada birim alandan 

elde edilen verimi art rmak ve kullan lan sulama suyu miktar n  azaltmak amac yla susamda yüzeyüstü ve yüzeyalt  damla 

sulama yöntemlerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi hedeflenmi tir. Ara t rma, Bat  Akdeniz 

Tar msal Ara t rma Enstitüsü Aksu Yerle kesi Uygulama Arazisinde yürütülmü tür. Ara t rma, tesadüf bloklar  bölünmü  

parseller deneme deseninde üç tekrarl  olarak kurulmu tur. Bu amaçla yüzeyüstü ve yüzeyalt  damla sulama konular nda dört 

farkl  ( 100, 80, 60 ve 0) su uygulama düzeyi olu turulmu tur. Tohum ekimi i lemi 08 Haziran 2017 tarihinde 

gerçekle tirilmi , ekimden sonra sa l kl  tohum ç k  sa lamak amac yla tüm parseller tarla kapasitesine getirilene kadar 

sulanm t r. Ara t rman n ilk y l nda bitki boyu yüzeyüstü ve yüzeyalt  konular nda s ras yla 179,0 - 234,2 cm ve 185,5 - 

238,1 cm aras nda, ilk kapsül yüksekli i 55,7 - 80,7 cm ve 59,0 -67.0 cm aras nda de i mi tir. Tohum verimi de erleri 

yüzeyüstü damla sulama yöntemi ile sulanan konularda 100,7-151,4 kg/da ve yüzeyalt  damla sulama yöntemi ile sulanan 

konularda 107,7 - 169,7 kg/da aras nda de i mi tir. 

 
 

 
Tohum ekimi i lemi 13 Haziran 2016 tarihinde gerçekle tirilmi , sa l kl  tohum ç k  sa lamak amac yla tüm parseller tarla 

kapasitesine getirilene kadar sulanm t r. Ara t rman n ilk y l nda bitki boyu yüzeyüstü ve yüzeyalt  konular nda s ras yla 

179.8-202.8 cm ve 179.4-211.7 cm aras nda, dal say s  3-5 adet cm ve 3-5 adet; ilk kapsül yüksekli i 43.6-58.4 cm ve 46.6-

57.0 cm aras nda de i mi tir. Bin dane a rl  de erleri yüzeyüstü ve yüzeyalt  konular nda 3.953-4.161 g ve 3.999-4.249 g 

aras nda de i irken verim de erleri 91.8-168.9 kg/da ve 126.1-271.0 kg/da aras nda de i mi tir. 
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Toprak ve Sulama Suyu Özellikleri 
Denemenin yap laca  yerden al nan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de, sulamada kullan lan 
sulama suyunun baz  özellikleri Çizelge 2’de verilmi tir. 
 
 
Çizelge 1. Deneme Yeri Topraklar n n Kimi Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Derinlik 
(cm) 

Kum 
(%) 

Kil 
(%) 

Silt 
(%) 

Bünye 
S n f  

CaCO3 

(%) 
EC 
(dS/m) pH 

TK 
(g/g) 

SN 
(g/g) 

Hacim 
A rl  
(gr/cm3) 

0-30 13 44 43 SiC 25.6 0.103 8.3 23.38 12.80 1.31 

30-60 13 40 47 SiC 24.8 0.108 8.3 23.56 11.30 1.38 

60-90 13 38 49 SiCL 23.7 0.156 8.4 22.16 11.95 1.43 

 
Çizelge 2. Sulama suyunun baz  özellikleri 

Katyonlar (me/l)  Anyonlar (me/l)  
pH 

EC 
(dSm-1) Na+ K+ Ca++ Mg++  CO3

= HCO3
- Cl- SO4

=  

0.49 0.05 4.23 1.85  0.0 5.03 0.53 1.06  7.3 0.56 

 
 

 
Deneme tesadüf bloklar  bölünmü  parseller deneme deseninde kurulmu  ve yürütülmü tür. Denemede uygulanan sulama 
konular na ili kin aç klamalar a a da Çizelge 3’te verilmi tir. 
Çizelge 3 Sulama konular  

Ana 
Konular 

Alt 
Konular Aç klama 

 

I100 
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile elveri li nemin 30 tüketildi inde tarla kapasitesine getirilen 
kontrol konusu. 

I80 
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile sulanan I100  konusuna uygulanan suyun 80’inin uyguland  
konu. 

I60 
Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile sulanan I100 konusuna uygulanan suyun 60’sinin uyguland  
konu. 

I0 Ya a ba l  konu. 

 

I100 
Yüzeyalt  damla sulama sistemi ile elveri li nemin 30 tüketildi inde tarla kapasitesine getirilen 
kontrol konusu. 

I80 I100 konusuna uygulanan suyun 80’ni uyguland  konu. 

I60 I100 konusuna uygulanan suyun 60’sinin uyguland  konu. 

I0 Ya a ba l  konu. 

 
Parseller 12 bitki s ras ndan olu mu tur. S ra aras  mesafe 0.7 m’dir. Parsel geni li i 8.4 m, parsel uzunlu u 20 m ve parsel 
alan  168 m2’dir. Hasatta 12 susam s ras ndan kenarlarda kalan 2' er s ra ile parsel ba lar ndan ve sonlar ndan 1 m kenar tesiri 
olarak b rak larak ortada kalan sekiz s ra hasat edilmi tir. 
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Yüzeyalt  damla sulama sistemi s ras yla, su kayna  motopomp, kontrol birimi, ana boru hatt , yan boru hatlar  (manifold), 
lateral boru hatlar  ve damlat c lardan olu maktad r. Sulama suyu 110 mm çapl  ana boru ile tarla ba na getirildikten sonra 
deneme parsellerine 50 mm çapl  PE boru hatt  ile da t lm t r. Her parsel için ayr  ayr  küresel vana ve su sayac  ba lant s  
yap lm t r. Ana ,boru hatt  ve manifold boru hatlar  ve lateraller toprak alt na dö enmi tir. Manifold giri  ve ç k lar na hava 
tahliye vanas , manometre ve vana yerle tirilmi tir. Lateraller 16 mm çap nda, damlat c  aral  40 cm, içten geçik (in-line) ve 
damlat c  debisi 3.4 l/h ve sabit debili damlat c lardan olu makta olup lateraller; toprak yüzeyinden 40 cm derinlikte, her bitki 
s ras na bir lateral gelecek ve lateraller aras  mesafe 0.75 m olacak ekilde sulama sistemi düzenlenmi tir. Yüzeyüstü damla 
sulama sisteminin lateral hatlar n n (damalt c l  borular) toprak yüzeyinde bulunmas  ve lateraller sonlar nda manifold hatt n 
bulunmamas  haricinde yüzeyalt  damlama sulama sisteminden farkl  bir ünitesi yoktur.

 
 

 
2016 y l  içerisinde gerçekle tirilen tar msal faaliyetler çizelge 4’te verilmi tir.  
Çizelge 4 Tar msal lemler 

 Tarih 

Toprak i leme ve gübre at lmas  (dekara 5 kg saf azot, 4 kg saf fosfor, 5 kg saf 
potasyum) 

05-07/06/2017 

Ekim i lemi 08/06/2017 
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Tekleme (çapalama, bo az dolumu) 14/07/2017 

Konulu sulama ba lang c  19/07/2017 

Son sulama 02/10/2017 

Bitki boyu ölçümleri 25/07/2017 - 15/08/2017 21/09/2017  

Kapsül say s -dal say s  ölçümleri 07/09/2017 

Hasat 18-20/10/2017 

 
 

Sulama uygulamalar na 19 Haziran 2017 tarihinde ba lan lm  ve 2 Ekim 2017 tarihinde son verilmi tir. lk üç sulamada 
topraktaki mevcut nem tarla kapasitesine getirilmi tir. lk üç sulama can suyu olarak kabul edilmi  ve konulara e it miktarda 
su uygulanm t r. Daha sonraki sulamalar ise elveri li kapasitenin 30’u tüketildi inde yap lm t r. Toprak nem takibi 
gravimetrik yöntemle izlenmi  bu amaçla etkili kök derinli ine kadar 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinlikteki toprak örnekleri 
toprak burgusu ile al nm t r. 
19 Haziran -02 Ekim 2017 tarihleri aras nda toplam 12 kez sulama yap lm t r. Yüzeyüstü damla sulama yönteminde tam 
sulanan (I100) konuya 419 mm, yüzeyalt  damla sulama yönteminde tam sulanan (I100) konuya 415 mm sulama suyu 
uygulam t r. Uygulanan sulama suyu miktarlar  Çizelge 5’te verilmi tir.  
Çizelge 5 Uygulanan sulama suyu (mm)(2017) 

 Yüzeyüstü  Yüzeyalt   

Tarih I100 I80 I60 I0 I100 I80 I60 I0 

19.06.2017 30 30 30 30 30 30 30 30 

23.06.2017 15 15 15 15 15 15 15 15 

13.07.2017 15 15 15 15 15 15 15 15 

19.07.2017 40 32 24 0 46 37 27 0 

27.07.2017 65 52 39 0 59 47 35 0 

7.08.2017 50 40 30 0 45 36 27 0 

16.08.2017 50 40 30 0 45 36 27 0 

23.08.2017 33 26 20 0 40 32 24 0 

31.08.2017 45 36 27 0 45 36 27 0 

8.09.2017 35 28 21 0 35 28 21 0 

26.09.2017 20 16 12 0 20 16 12 0 

2.10.2017 20 16 12 0 20 16 12 0 

Toplam 419 347 275 60 415 344 273 60 

Çizelge 6 Bitki su tüketimi (mm) 

Ana konular Alt konular 

Sulama  Ya   Toprak profilindeki nem de i imi  Bitki su tüketimi  

I P S ET 

Y
üz

ey
üs

tü
 I100 419    

I80 347    
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I60 275    

I0 60    

Y
üz

ey
al

t 

 

I100 415    

I80 344    

I60 273    

I0 60    

 
Verim 
Denemede 2017 y l nda elde edilen verim de erleri yüzeyüstü ve yüzeyalt  konular nda 100,7-151,4 kg da-1 ve 107,7-169,7 
kg da-1 aras nda de i mi tir. Verim de erlerine ili kin varyans analiz tablosu Çizelge7’de görülmektedir.  
Çizelge 7 Ortalama verim de erlerine ait varyans analiz tablosu (Varyasyon Katsay s , CV:13.63) 

Varyasyon Kaynaklar   S.D  K.O.  Pr < f  Hesaplanan F  

Ana Parseller      

Bloklar      

Y (sulama Yöntemi)      

Hata (a)      

Alt Parseller      

I (sulama düzeyi)      

YxI      

Hata (b)      

Genel      

alfa 0.05 önemli,  alfa  0.01 önemli, öd: önemli de il 

 
 
 

 

2018 y l  içerisinde proje ile ilgili yap lmas  planlanan ara yay n yoktur. 

 

 

Projenin ilk y l nda herhangi bir darbo az ile kar la lmam t r. 

 

4.  

 

Materyal ve yöntem ile ilgili herhangi bir de i iklik önerisi yoktur. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: 

Proje faaliyet takvim ile ilgili de i iklik önerisi yoktur. 

 

4.3. Personel: 

Projede ekibi ile ilgili herhangi bir de i iklik önerisi yoktur. 

 

4.4. Bütçe: 

Bütçe ile ilgili de i iklik önerisi yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tarih  

Kurulu  Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 31/12/2017  

Proje /Alt Proje Lideri Ömer ÖZBEK 31/12/2017  
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FORMU 

  

PROJE NUMARASI TAGEM/TBAD/A/18/A7/P9/326 

 Kerem YÜKSEL 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 01/01/2018 

 01/01/2017  ile 30/11/2017   aras  

 

 
Bu çal ma; Serik (Antalya) ilçesinde halk n faydaland  do al bitkileri belirlemek ve bu bitkilerin kullan m çe itlili ini 
ortaya koymak amac yla yap lacakt r. Çal man n Ocak 2018 ve Aral k 2020 tarihleri aras nda gerçekle tirilmesi 
planlanmaktad r. Bu proje ilk olarak Serik ilçesine ba l  mahallelerde yürütülmeye ba lanacak daha sonra elde edilen 
veriler do rultusunda ba ta Girit Türkleri ve Yörükler olmak üzere belirlenecek farkl  etnik gruplara ait (Abdallar ve 
Tahtac  Türkmenleri)  nüfusun bulundu u mahalleler üzerinde yo unla lacakt r. Bu etnik gruplar n enobotanik aç dan 
farkl l klar  ortaya konulmaya çal lacakt r. Ara t rma esnas nda kaynak ki iler ile görü ülecek ve ayr ca ilk ve ortaö retim 
ö rencilerine anket çal mas  uygulanacakt r. Arazi çal malar  ve kaynak ki i görü meleri esnas nda foto raf ve video 
çekimleri gerçekle tirilecektir. Ara t rma alan nda yap lan çal malarda toplanan bitkiler kurutularak herbaryum materyali 
haline getirildikten sonra tür te hisi gerçekle tirilecektir.  Bitki taksonlar n n etnobotanik kullan mlar  (g da, halk t bb , el 
sanatlar , süs,  hayvan yemi, yakacak, vb.) kay t alt na al nacakt r. Son y llarda etnobotanik içerikli makale, tez, bildiri, vb. 
say s  artmas na ra men Akdeniz Bölgesinin sahip oldu u biyoçe itlilik ve endemizm oran  dü ünüldü ünde yap lan 
çal malar n yetersiz oldu u dü ünülmektedir. Akdeniz Bölgesinde yap lm  genel etnobotanik, t bbi bitkiler, yenen bitkiler 
ve di er (yakacak, boya, yem, süs vb.) konular n  ele alan etnobotanik içerikli yay n say s  28, tez say s  12’dir. Bunlardan 
3 tanesi Antalya’da yüksek lisans tezi kapsam nda gerçekle tirilmi  olup bu konuda yap lm  olan bir doktora tezi mevcut 
de ildir. Ayr ca Serik ilçesinde yap lm  genel etnobotanik içerikli bir çal ma bulunmamas  yap lacak olan proje 
çal mas n n özgün de erini art r c  niteliktedir. Yap lacak proje ile halk n geleneksel olarak kulland  bitkiler saptanarak 
ve bu bitkilerin kullan m amaçlar  ortaya konarak, literatüre ve özellikle g da, farmakoloji ve ziraat alanlar nda yap lacak 
olan çal malara katk  sa layaca  dü ünülmektedir. 

 

 

  
Proje 01.01.2018  tarihi itibari ile ba layacakt r.  

 

  
Proje 01.01.2018  tarihi itibari ile ba layacakt r.  Projede bu zamana kadar Serik ilçesi orman mahalle (köy)’lerinde ön 
çal malar gerçekle tirilmi tir. Bu mahallelerde kaynak ki iler tespit edilmi tir. Kaynak ki ilerle yap lan görü meler 
sonucunda elde edilen etnobotanik kullan mlar not edilmi tir.  Görü meler s ras nda arazide mevcut olan bitkiler kaynak 
ki ilerle beraber toplan lm . Toplan lan bitkilerin herbaryumlar  gerçekle tirilmi tir.  
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 Varsa proje ile ilgili önerilen de i iklik önerileri yaz lmal d r. 

 

  
Grup toplant s  karar na göre araziye bayan personelin de dahil edilmesi önerilmi tir. Herbaryum örneklerinin Ege 
Tar msal Ara t rma Enstitüsü Gen Bankas na da gönderilmesi kararlar  al nm t r.  AYK karar  ile de proje sonuç belgesi 
ile birlikte 45 dakikal k belgesel eklenmesi istenmi tir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

4.3. Personel:  
 

 

  
Al nan ATK kararlar  do rultusunda bütçe 40.000 TL olarak de i tirilmi tir. 

 

  Tarih  

 
Abdullah ÜNLÜ 29.11.2017 

 

Proje  
Proje Lideri  

Kerem YÜKSEL 29.11.2017 
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SONUÇLANAN PROJELER 
 

PROJE  

Proje No: TAGEM-BS-12/08-09/02-25 

 

 Belirlenmesi 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

 Tar msal Ara t rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü (Tagem) 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Serap Melike SÜLÜ 

 
Dr. Abdullah ÜNLÜ, Dr. lknur POLAT, Dr. Meral YILMAZ, Biyolog Görkem 
SÜLÜ 

-  01.05.2013-01.05.2016 

 30 000 TL  

Nar (Punica granatum L.) bitkisi, Myrtiflorae tak m na ait Punicaceae familyas n n en önemli türü olup, Türkiye 
için önemli bir kültür bitkisi konumundad r. Antalya ve çevresinde, nedeni bilinmeyen baz  hastal k belirtileri ve nar bitkisi 
üzerine yap lm  bakteriyolojik çal malar n yetersizli i projenin gerekçesidir. 

Proje kapsam nda, Antalya ve ilçelerinde belirlenen nar üretim alanlar nda survey çal malar  gerçekle tirilmi , 
al nan örneklerden izole edilen etmenler, biyokimyasal testler, patojenisite testleri ve moleküler testler ile tan lanm t r. 

Yap lan testler sonucunda, Serik ilçesinden elde edilen 1 adet izolat n (Serik 4) patojen oldu u tespit edilmi  ve 
bu izolat n narda “Bakteriyel Yan kl k Hastal ” etmeni Xanthomonas axonopodis pv. punicae oldu u kan tlanm t r. 
zolata uygulanan sekans çal mas  sonucunda, 16 S rRNA gen bölgesine göre bu patojenin %99 benzerlik ile 

Xanthomonas axonopodis pv. punicae oldu u tespit edilmi tir. Etmenin Türkiye’de Antalya ili ve çevresinde nar 
plantasyonlar nda bakteriyel hastal k olu turdu una dair bulgular 2014 y l nda rapor edilmi tir. Ayn  patojene ait DNA-
gyrase geninin ço alt lmas  ve sonucunda elde edilen ürünün sekans  da gerçekle tirilmi  ve etmenin 94 oran nda 
benzerlik ile Xanthomonas axonopodis pv. punicae oldu u do rulanm t r. Bununla birlikte, dört y l boyunca 
gerçekle tirilen survey çal malar nda meyve aksam ndan patojen tespit edilmemi tir.  
             Proje çal malar  kapsam nda Xanthomonas axonopodis pv. punicae etmeni sadece Serik’te 1 bahçede 3 a açta 
tespit edilmi tir. Hastal n tespit edildi i bahçede bulunan a açlar eradikasyon amac yla imha edilmi tir. Antalya ilinde 
di er nar alanlar nda 2013-2016 y llar nda gerçekle en survey ve laboratuvar çal malar nda etmene rastlan lmam t r. Bu 
bulgular hastal k etmeninin çok s n rl  bir alanda (bir bahçede) ortaya ç kt n  ve al nm  olan bitki sa l  önlemleri 
sayesinde eradike edildi ini göstermi tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nar, Punica granatum, bakteri, hastal k, te his, tan mlama, gyrB geni, Xanthomonas axonopodis pv. 
punicae 
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PROJE  

Proje No TAGEM / TBAD / 12 / A04 / P06 / 004 

 Stevia rebaudiana 
 

 BATEM 

 TAGEM 

Proje Lideri Dr. Ahu ÇINAR 

 
Dr. Saadet TU RUL AY, Dr. Arzu BAYIR YE N,  

Kadriye YÜKSEL, Orçun ÇINAR 

-  01.01.2012 – 31.12.2016 

 21 500 TL 

Anavatan  Güney Amerika olan Stevia rebaudiana (stevya, bal otu, eker otu) bitkisi, 1887 y l nda Güney Amerikal  do a 
bilimci Antonio Bertoni taraf ndan ke fedilmi tir. Asteraceae familyas nda yer alan bitki, nemli ortam  sever, ortalama 25 °C 
s cakl kta yeti ir ve 60-90 cm kadar boylanmaktad r. Kuzey Amerika’da 80 türü tespit edilen bitkinin, Güney Amerika’da 
200’den fazla türü oldu u belirtilmektedir. Stevya ekstresinin ana bile enleri steviosid, rebaudiosid-A ve steviol molekülleridir. 
Yerli halk taraf ndan yüzy llard r eker kayna  olarak kullan lan stevya, 2004 y l ndan itibaren Tar m ve Köyi leri 
Bakanl ’n n pozitif bitkiler listesinde yer almaktad r. 
 
Paraguay ve Brezilya'da yüzy llardan beri tatland r c  ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullan lan stevya Japonya'da da otuz 
y l  a k n bir süredir milyonlarca ki i taraf ndan tatland r c  ve g da katk s  olarak kullan lmaktad r. Kurutulmu  haldeki eker 
otu yapraklar  rafine ekerden 10-15 kat daha tatl d r. lenip toz haline getirilen stevya ise normal ekerden 200-300 kat daha 
tatl d r. Kalorisi olmayan stevya bitkisi kan ekerini art rmamaktad r. Stevyan n insülin duyarl l n  ve hatta sal n m n  art r c  
etkisi oldu unu gösteren baz  ara t rmalar n varl  diyabet tedavisinde kullan m n  destekler niteliktedir. 
 
Bu ara t rma ile d ar dan introdüksiyon materyali olarak getirilen Stevia rebaudiana, Stevia rebaudiana Candy ve Stevia 
rebaudiana Organic çe itlerinin Antalya ova ko ullar na adaptasyonu ara t r larak uygun olan çe it veya çe itlerin belirlenmesi 
hedeflenmi tir.  
 
Ara t rmada kullan lan çe itler kar la t r ld nda tek bitki kuru verimi ve önemli bir kalite kriteri olan 
rebaudiosideA/stevioside oran  bak m ndan Stevia rebaudiana Candy çe idi öne ç kmaktad r. Denemede uygulanan üç farkl  
bitki yo unlu undan (30x30 cm, 40x40 cm ve 50x50 cm) rebaudiosideA/stevioside oranlar nda önemli bir fark bulunmazken, 
tek bitki herba, taze yaprak ve kuru yaprak verimleri 50x50 cm uygulamas nda yüksek bulunmu tur. Ancak birim alandaki bitki 
say lar  dikkate al nd nda 30x30 cm uygulamas  ile dekara verim daha yüksek olmaktad r.  
 
ncelenen özellikler baz al nd nda ise; bitki boyu, yan dal say s , tek bitki kuru yaprak verimi de erleri y la, uygulamaya ve 

çe ide ba l  olarak de i mektedir. Tek bitki taze herba verimi ve tek bitki ya  yaprak verimi de erleri y la ve uygulamaya ba l  
olarak de i mektedir. Uçucu ya  oran  uygulamaya, rebaudiosideA içeri i çe ide, stevioside içeri i ve 
rebaudiosideA/stevioside oran  ise y la ve çe ide ba l  olarak de i mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stevia rebaudiana, stevya, eker otu, t bbi ve aromatik bitkiler 
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PROJE  

Proje No TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/49 

  
 

 BATEM 

 TAGEM 

Proje Lideri Dr. I lay YILDIRIM 

 
Dr. Arzu BAYIR YE N, Dr. Muharrem GÖLÜKÇÜ, Haluk TOKGÖZ, Kadriye 
(Demiray) YÜKSEL, Demet YILDIZ TURGUT, Dr. Saadet TU RUL AY, Dr. Aylin 
KABA , Prof. Dr. Can ERTEK N (Dan man) 

-  2014-2016 

 20 000 TL 

Bu çal mada amaç, kurutulmu  domates üretimi s ras nda ürün rengini korumak ve mikrobiyal bozulmalar  azaltmak amac yla 
kullan lan kükürtdioksite alternatif olabilecek çe itli aromatik bitki uçucu ya lar n n ve baz  antioksidan bile iklerin son ürün 
kalitesi ve raf stabilitesi üzerine etkilerini ara t rmakt r. Kurutma amac yla olgunla m  domateslerin tümü öni lemin ( 2 etil 
oleat+ 4 potasyum karbonat, 1 dakika band rma) ard ndan ortadan boylamas na 4 e it parçaya bölünmü  ve kurutma öncesi 
domatesler; 2’lik sitrik asite, 2’lik askorbik aside, 2’lik Sodyum Metabisülfit’e, 0.2 ve 0.5’lik limonotu (Cymbapogon 
citratus) ya na, 0.2 ve 0.5’lik mercankö k ya na (Origanum majorona L.) ve 0.2 ve 0.5’lik fesle en (Ocimum 
basilicum) ya na ve her üç ya n kar m n n yine 0.2 ve 0.5’lik konsantrasyonalar na 5 dk. süreyle dald r lm t r. Kontrol 
grubuna hiçbir uygulama yap lmam t r. Kurutma denemeleri 50 ve 60°C hava s cakl  ve 1.5 m/s hava h z nda rafl  
kurutucuda gerçekle tirilmi  ve kurutulan domatesler vakumlu po etlerde paketlenmi tir. Paketlenen domatesler 5°C ve 55-
60 oransal nem içeren so uk depoda 12 ay süre ile muhafazaya al nm t r. Depodan al nan kuru domates örneklerinde çe itli 
kalite ölçümleri ve besin içeri i analizleri yap lm t r.  Elde edilen sonuçlara göre, kurutulan domateslerde a  renk de erleri 
tüm uygulamalarda 50°C’de kurutulanlarda 60°C’dekilere göre daha yüksek saptanm t r. K rm z  rengi korumada en etkili 
uygulama SO2 olsa da, sitrik asit, limonotu ( 0.5) ve mercankö k ( 0.5) uygulamalar n da da yak n de erler ölçülmü tür. 
Askorbik asit yüksek antioksidan özelli iyle kurutulmu  domateslerin fenolik ve likopen içeriklerine katk  sa lam  gibi 
görünmektedir. Genel olarak, muhafaza periyodu süresince kuru domateslerin besin içeriklerinde azalma saptansa da, so ukta 
muhafazan n ürün stabilitesini uzun süre korudu u söylenebilir. Sonuç olarak, kurutma öncesi baz  antioksidan bile iklere ve 
uçucu ya  emülsiyonlar na dald rman n domateslerin son ürün kalitesine ve raf stabilitesine olumlu etkisi olabilece i 
görülmü tür. Ancak bu tip yeni uygulamalarda tamamen SO2’ye alternatif olu turabilmek için farkl  uygulamalarla ve 
teknolojilerle kombinasyonlar  ara t r lmal d r. 

Anahtar Kelimeler: Domates, kurutma, uçucu ya , kalite, depolama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 516 / 589 
 

PROJE  

Proje No TAGEM/TSKAD/11/A13/P02/02 
 

Tuzluluk Seviyelerinin Verim ve Kaliteye Etkisi 
 The Effects of Different Growing Media and Irrigation Water Salinity Levels on 

Yield and Quality Characteristics of Cut Flower Rose Production 
 BATEM 

 TAGEM 
 Dr. Köksal AYD N AK R  

 Nazmi D NÇ, Dr. Özgül KARAGÜZEL, Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTA ,  Zir. Müh. 
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 28.000 TL 

Sulama suyu ve içerisindeki tuz miktar  bitkisel üretimde geli imi k s tlayan önemli faktörlerin ba nda gelmektedir. 
Ülkemizde süs bitkileri, özellikle kesme çiçek yeti tiricili i seralarda yap lmaktad r. Seralarda yeti tiricili i desteklemek 
amac yla kullan lan gübre ve kimyasallar n (Metil bromür, 1,3 Dichloropropen vb..) etkisi yan nda bilinçsiz olarak 
gerçekle tirilen sulama uygulamalar  belirli bir süre sonra toprak bitki kök bölgesinde önemli düzeyde tuz birikimine neden 
olabilmekte ve bitkisel verim ile kaliteyi dü ürmektedir. Son y llarda kesme çiçek üreticileri, sera topraklar n n kirlenmesi 
ve toprak kökenli hastal k ve zararl lara kar  mücadele etmek amac yla geleneksel toprak yeti tiricili i yerine topraks z 
kültür ko ullar nda yeti tiricili i tercih etmektedir. Toprak kökenli hastal klara ve yabanc  otlara kar  son derece ba ar l  
olan MeBr (metilbromür)’nin de çevre ve insan sa l na verdi i olumsuz etkilerden dolay  kullan m n n ülkemizde 2008 
y l nda sonland r lm  olmas  da bu tercihte önemli rol oynamaktad r. 

Süs bitkileri genel olarak yüksek kaliteli sulama suyu ile sulanmaktad r. Ancak su kaynaklar  gün geçtikçe 
azalmakta ve kalitesi bozulmaktad r. Söz konusu sular n di er kültür bitkileri yeti tiricili inde oldu u gibi süs bitkileri 
yeti tiricili inde de kullan m  kaç n lmazd r. Süs bitkilerinin tuza dayan m  ile ilgili ara t rmalar yok denecek kadar azd r. 
Çok az say da yap lm  konu ile ilgili ara t rmalar aras nda da tutars zl klar bulunmakta, bir kaynak kesme çiçek gül 
bitkisini tuza toleransl  olarak s n flarken di er bir kaynak ise ayn  bitkiyi tuza oldukça duyarl  olarak s n flamaktad r. Bu 
ara t rma ile, ülkemiz kesme çiçek üretiminde önemli bir paya sahip gül bitkisinin farkl  topraks z kültür ortamlar nda ve 
farkl  sulama suyu tuzluluk düzeylerinde yeti tirilmesi durumunda bitki geli imi, verimi ve kalitesinde ortaya ç kacak 
etkilerin saptanmas  ve bitki su tüketimine ili kin de erlerin belirlenmesi amaçlanm t r. Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 
Enstitüsü, Toprak ve Su Kaynaklar  Bölümü’nde bulunan serada 2012-2016 y llar  aras nda yürütülen ara t rmada, 3 farkl  
yeti tirme ortam  (kokopeat+perlit: 25:75; torf+perlit: 50:50 ve torf+zeolit: 75:25) ve 4 farkl  tuzluluk düzeyinin 
(kontrol:1.5 dS m-1, kontrol+1.5 dS m-1, kontrol+3.0 dS m-1, ve kontrol+4.5 dS m-1) First Red çe idi gülde geli im, 
verim, kalite ve bitki su tüketimi üzerine olan etkileri incelenmi tir. 

Ara t rma sonucunda, sulama suyu tuzluluk seviyeleri artt kça verim ve kalite kriterlerinda azalmaya meydene 
gelmi tir. Elde edilen sonuçlara ba l  olarak gül bitkisi için verimin azalmaya ba lad  tuzluluk e ik de eri Torf+Perlit 
ortam nda 1.35 dS m-1, Kokopeat+Perlit ortam nda 1.59 dS m-1 ve Zeolit+Torf ortam nda 1.61 dS m-1 olarak 
hesaplanm t r. 

Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, gül, topraks z kültür, torf, pomza, perlit, zeolit 
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Fertigation System with Nitrogen applied in the Washington Navel Orange Effects on 
Yield and Quality of Different Level 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 Dr. Dilek GÜVEN 

 
Dr. Cevdet F. ÖZKAN, Dr. Filiz ÖKTÜREN ASR , Zir.Yük.Müh. Nuri ARI, Zir. 
Yük.Müh. E.I l DEM RTA , Zir.Yük Müh.Zeynep ERYILMAZ, Zir. Müh. M.Ali 
ÇEL KYURT 

-  2012-2016 

 16.600 TL 

Bu çal ma, Washington Navel portakal nda, yüksek verim ve kalite için, damlama sulama sistemiyle uygulanmas  gereken 
en ekonomik azot dozunun belirlenmesi, Ülkemiz portakal yeti tiricili inde dengesiz azotlu gübrelemeden kaynaklanan 
verim ve kalite sorunlar n n çözülmesi, portakal yeti tiricili inde a r  azotlu gübre kullan m n n engellenerek, çevre ve insan 
sa l na verilebilecek zararlar n önlenmesi amac yla yürütülmektedir.  

Deneme Antalya Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsünde bulunan, turunç anac  üzerine a l , 13 ya ndaki 
Washington Navel a açlar nda, tesadüf bloklar  deneme desenine göre 4 tekerrürlü 5 uygulama (0, 350, 700, 1050, 1400 g 
N/a aç)  olacak ekilde planlanm t r. 2012 y l  Aral k ay nda ön verimler al nm , 2013 y l  ubat ay ndan itibaren ise 
projede belirlenen çal ma takvimine göre gübre uygulamalar  yap lm , sonuçlar sunulmu tur. Denemenin ikinci uygulama 
y l  olan 2014’de projede belirtilen gübre dozlar  ubat-A ustos aylar  aras nda haftal k olarak damla sulama sistemi ile 
uygulanm t r. 2014 y l  Eylül ay nda her parselden  al nan yaprak örneklerinde ise kuru madde de toplam N, P, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Zn,  Cu analizleri  Kacar ve nal (2008) taraf ndan  bildirildi i ekilde yap lm t r. 2014 y l  Aral k ay nda 
meyvelerin hasatlar  yap lm  ve a aç ba na dü en verim de erleri ile her uygulamadan al nan meyve örneklerinde, meyve 
a rl , meyve uzunlu u, meyve geni li i, indeks, kabuk kal nl , dilim say s , usare miktar , suda çözünür kuru madde 
miktar , titre edilebilir asit miktar  ve usare pH’s  de erleri hesaplanm t r. 2013 ve 2014 y l  verileri dikkate al narak, farkl  
azot dozlar n n verim üzerindeki etkisi ekonomik aç dan incelendi inde, en fazla brüt kar ve marjinal gelir ,1050 g N/a aç 
uygulamas ndan elde edilmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Azot, Portakal, Damla Sulama, Verim, Kalite    
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Dünya nüfusundaki h zl  art  beraberinde g da maddelerine olan talebi de art rm t r. Yeni tar m alanlar n n aç lamamas  
nedeniyle birim alandan daha fazla verim almak ve tar mda gübre kullan m  bir zorunluluk olmu tur. Bu ba lamda 
günümüzde kimyasal gübre kullan m  son derece yayg nd r. Fakat kimyasal gübrelerin yanl  kullan m  sonucu tar m 
arazilerinde topraklar n fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bozulmalar ortaya ç kmaktad r. Bu olumsuz etkilerin 
azalt labilmesi için  son y llarda, “iyi ve sürdürülebilir tar m uygulamalar ” gibi baz  yeni pratiklerin uygulanmas  ve 
yayg nla t r lmas  önerilmektedir. Verimlili in art r lmas  ve/veya sürdürülebilirli i, topraklar n fiziksel ve kimyasal 
yap s n n iyile tirilmesi, insan sa l n n korunmas , çevre kirlili inin önlenmesi için organik gübrelerin artan miktarlarda 
kullan m  gerekmektedir. Organik gübreler içerisinde son zamanlarda üzerinde yo un ara t rmalar yap lan biyogübreler 
önemli alternatiflerden birisidir.  Biyogübreler ayr ca, organik ve mineral gübrelerin etkinli ini artt rarak  verimlili i 
etkilemektedir.. Biyogübreler içerisinde tek hücreli siyanobakterileri içeren süspansiyonlar alternatif potansiyel olarak 
de erlendirilmektedir.  
 
Bu projenin amac , farkl  Anabaena biyogübre deneme konular n n turunçgil fidan yeti tiricili inde kullan m olanaklar n n 
ara t r lmas d r. Projede, materyal olarak yerli turunç anac  (BATEM 360) ve çe it olarak ise ‘BATEM Fatihi’ (BATEM 97) 
portakal çe idi kullan lm t r. Farkl  biyogübre uygulamalar  için fidanlara, uygun besi ortamlar nda kültüre al nan Anabaena 
sp. G01 ve kimyasal gübrelerden belirlenen dozlarda (6 g Kimyasal gübre, 3g kimyasal gübre+3g biyogübre, 3g biyogübre ve 
1.5g biyogübre) ve 3 dönemde (çö ür a rtma, a lama ve fidanlar 45cm oldu u)  verilmi tir. Kontrol grubunda deneme 
konular na gübre uygulanmam t r.  Daha sonra çö ürlerin a rt lmas ndan önce ba lamak üzere deneme sonuna kadar 
bitkilerde kök uzunlu u, kuru ve ya  a rl , gövde çap , bitki boyu vb. özellikler ölçülmü tür. Ayr ca denemenin ba lang c  
ve sonunda yeti tirme ortam  ve yaprak analizleri yap lm t r. Deneme tesadüf bloklar  deneme desenine göre planlanm  ve 
sonuçlar varyans analizine göre de erlendirilmi tir. 
 
Sonuç olarak, biyogübre uygulamalar nda kullan lan Anabaena sp. G01 kültürünün pek çok uygulamada turunçgil fidan  
üzerinde kontrolden iyi sonuçlar verdi i saptanm t r. Çö ür geli iminde kök bo az  çap , gövde çap , kök uzunlu u, gövde 
ve kök ya  a rl nda; a l  fidanda gövde çap  ve bitki boyu büyüme ölçüm parametrelerinde biyogübre deneme konular  hiç 
gübre verilemeyen kontrol konusuna göre daha fazla geli im göstermi tir. Bundan sonraki çal malarda, daha farkl  
konsantrasyonlarda biyogübre uygulamalar n n denenmesine ve farkl  bitkilerin verimi üzerine çal malar n yo unla lmas na 
gerek duyulmaktad r. 
Anahtar Kelimeler: Biyogübre, Anabaena, turunçgil fidan  
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 Determination of Irrigation Scheduling of Drip Irrigated Pomegranate in Antalya 

Conditions 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü ANTALYA 

 TAGEM 
 Nazmi D NÇ 

 Mesut I k- Nuri ARI Alpaslan AH N- Muzaffer Ali CAN -Prof. Dr. Ruhi 
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 104300 TL 

Bu ara t rma, damla sulama yöntem  le sulanan nar n sulama program n n olu turulmas , sulama suyu gereks n m , b tk  su 

tüket m , su kullan m rand man , sulaman n ver m ve kal te üzer ndek  etk ler n n bel rlenmes  amac yla 2009-2015 y llar  

aras nda Bat  Akden z Tar msal Ara t rma Enst tüsü Müdürlü ü Aksu Yerle kes nde yürütülmü tür.  

Çal ma tesadüf bloklar nda bölünmü  parseller deneme desen nde üç tekerrürlü olarak yürütülmü  olup ana konular sulama 

gün aral ndan, alt konular se sulama düzeyler nden olu turulmu tur. Sulama gün aral klar  3 ve 6 gün olarak bel rlenm , 

sulama düzeyler  se Class A Pan kab ndan olan buharla malar n K1:0.50, K2:0.75, K3:1.00 ve K4:1.25 katsay lar  le 

çarp lmas yla elde ed lm t r. Islat lan alan oran  40 al narak sulama suyu m ktarlar  buna göre hesaplanm t r. Damlat c  

deb s  4L/h, damlat c  aral  50 cm olarak bel rlenm  ve her a aç s ras na k  lateral hatt  çek lm t r. 

Deneme konular n n ortalama sulama suyu m ktarlar  K4 konusunda 433 mm, K3 konusunda 354 mm, K2 konusunda 276 mm 

ve K1 konusunda 197 mm, ortalama b tk  su tüket mler  se K4 konusunda 797 mm, K3 konusunda 730 mm, K2 konusunda 

658 mm ve K1 konusunda 591 mm olarak gerçekle m t r.  

Sulama konular n n 3 y ll k ortalama ver mler  K4 konusunda 2923 kgda-1, K3 konusunda 2894 kgda-1, K2 konusunda 2357 

kgda-1 ve K1 konusunda 1883 kgda-1 olarak gerçekle m t r. stat st k anal zler sonucunda sulamalar n 3 veya 6 günde b r 

yap lmas n n ver m üzer nde etk s  olmad  bel rlenm t r. Sulama düzeyler  stat st k  olarak 0.01 düzey nde öneml  

bulunmu tur. 

Sulama suyu kullan m rand manlar  K4 konusunda 67.6, K3 konusunda 81.8, K2 konusunda 85.5, K1 konusunda 95.5 ve su 

kullan m rand manlar  K4 konusunda 36.7, K3 konusunda 39.7, K2 konusunda 35.9 ve K1 konusunda 31.9 kg ha mm-1 olarak 

belirlenmi tir. 

Bu çal ma sonucunda narda a aç gel m  de d kkate al nd nda sulamalar n 3 veya 6 günde b r yap lmas  ve Class A Pan 

kab ndan olan buharla man n 0.577 kat n n sulama suyu olarak uygulanmas  sonucuna var lm t r.  

 Nar, damla sulama, su tüket m , ver m, rand man, kal te 
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Belirlenmesi 

 Determ nat on The Ant bacter al And Ant fungal Effects Of Volat le O ls 
Belong ng To Some Thymus And Or ganum Spec es, Spread In West 
Med terranean Reg on 
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-  2013-2016 

 35 000 TL 

Yap lan bu çal mada Antalya floras nda do al olarak yeti en baz  Thymus ve Origanum türlerinden elde edilen uçucu 

ya lar n antibakteriyal ve antifungal etkinlikleri ara t r lm t r. Bu amaçla alt s  endemik, olmak üzere toplam sekiz 

Origanum türü, ikisi endemik olan dört Thymus türü, Thymbra spicata var. spicata ve Satureja thymbra türleri çal maya 

seçilmi tir. Bu bitkiler do al floradan çiçeklenme dönemi ba lang c nda toplanm  ve bitkilerden elde edilen uçucu ya lar n 

içerik analizleri GC-MS ve GC-MS-FID sistemi ile belirlenmi tir. Bu uçucu ya lar n, meyvelerde hasat sonras  ve 

depolamada ürün kay plar na neden olan fungal hastal k etmenlerinden Penicillium digitatum, Penicillum italicum, 

Penicillum expansum ve mikotoksini ile karaci er harabiyeti ve kansere neden olan Aspergillus flavus üzerine antifungal 

etkisi, g dalarda üreme gösteren ve ayn  zamanda insan patojeni olan Proteus vulgaris ATCC 13315, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 43300, Salmonella typhimuirium ATCC 14028, Escherichia coli 

ATCC 25922, Escherichia coli ATCC 35218 bakteri su lar  üzerine ise antibakteriyal etkisi ara t r lm t r. Çal ma konusu 

olarak seçilen bitki türlerinden Origanum türlerinin Thymus türlerine göre daha geni  spektrumlu ve daha yüksek 

antibakteriyal ve antifungal etkinlik gösterdi i tespit edilmi , çal maya seçilen Origanum türleri içerisinde O. minutiflorum 

O. Schwarz  P. H. Davis’in en yüksek antimikrobiyal etkinli i gösterdi i, Thymbra spicata var. spicata ve Satureja 

thymbra türlerinin ise sadece baz  bakteri türleri üzerinde antibakteriyal etki olu turdu u belirlenmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Thymus, Origanum, uçucu ya , antibakteriyal ve antifungal aktivite 
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Tar m insano lunun beslenme ihtiyac n  kar lamas  nedeniyle hiçbir sektörle kar la t r lamayacak kadar büyük bir öneme 
sahiptir. nsan nüfusunun 7,3 milyar oldu u 2015 y l nda artan tüketim al kanl klar  ve küresel iklim de i ikli inin etkisiyle 
her zamankinden çok daha fazla dikkatle planlanmas  gereken bir sektör halini alm t r. Hükümetleraras  klim De i ikli i 
Paneli (IPCC) raporlar na göre iklim de i ikli inden en fazla etkilenecek olan Akdeniz Havzas nda yer alan ülkemizde 
tar msal ara t rmalar n sürdürülebilir kaynak kullan m  odakl  geli tirilmesini zaruri k lmaktad r. Türkiye’de tar m n sosyal, 
ekonomik ve çevresel boyutlarda sürdürülebilirli ini sa lamak Türkiye kalk nma politikalar  aç s ndan önem arz etmektedir. 
Bu çal mada Sinop ili Sar kum Gölü Havas nda tar m n ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar alt nda sürdürülebilir olup 
olmad n n tespit edilmesi amaçlanm t r. Bununla birlikte indeks yönteminin tar msal sürdürülebilirli in tespitinde bir 
yöntem olarak kullan l p kullan lamayaca  da denenmi tir. Çal mada tar msal sürdürülebilirlik sosyal, ekonomik ve 
çevresel boyutlarda de erlendirilmi tir. Çevresel boyut alt nda 6 gösterge, sosyal boyut alt nda 7 gösterge ve çevresel boyut 
alt nda 7 gösterge kullan lm t r. Toplam gösterge say s  20’dir. Ara t rma Sinop ili Sar kum Gölü Havzas nda yürütülmü tür. 
Çal mada çiftçilerle yüz yüze yap lan anketlerle elde edilen bilgiler, ilgili istatistiki bilgiler veri olarak kullan lm t r. Bu 
verilerin de erlendirilmesinde indeks yöntemi kullan lm t r. Sonuç olarak Sinop li Sar kum Gölü havzas nda tar msal 
sürdürülebilirlik çevresel boyutta 13,95, ekonomik boyutta 11,50 ve sosyal boyutta 16,62 sürdürülebilirlik düzeyinde 
tespit edilmi tir. Sar kum Gölü Havzas nda tar msal sürdürülebilirlik 42,07 seviyesinde tespit edilmi tir. Tespit edilen bu 
düzey ara t rma alan nda tar m n sürdürülebilir olmad n  göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tar msal sürdürülebilirlik, ekonomik boyut, sosyal boyut, çevresel boyut, indeks, gösterge 
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Sideritis L. cinsi (Labiatae Lamiaceae) 150 türden fazla bitkiden olu ur. Bahamalar'dan Çin'e, Almanya'dan Fas'a kadar olan 
alanda yay lmaktad r. Ancak Akdeniz sahas  as l yerle ti i yer olup Türkiye ve spanya en yüksek say da türe sahiptir. 
Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde yayg nl k göstermektedirler. 
Sidritis (Labiatae) türleri Türkiye'de 55 taksona ait 34'ü endemik olaran 44 tür ile temsil edilmektedir ve yüksek bir 
endemizm oran  ( 79.5) ile bu genusun iki ana gen merkezinden biridir. Ülkemizde bugün Sideritis türleri ço unlukla 
do adan toplanarak kullan lmaktad r. Biyolojik zenginliklerimizin korunmas  ve k rsal kalk nmada düzenli gelir sa lanmas  
için Sideritis önemli bir alternatif bitkidir. Geleneksel olarak toprak üstü k s mlar  terapotik amaçla, ilaveten çay ve baharat 
olarak kullan l r. Sideritis çay ; kar n a r s , haz ms zl k, ba rsak gaz  gibi gastrointestinal rahats zl klarda, ate , bo az a r s , 
burun ak nt s  gibi so uk alg nl klar n n semptomlar n n hafifletilmesinde, bron itte ilaveten kuvvet verici ve diüretik 
amaçlarla yayg n olarak kullan l r. Yine bu amaçlarla infüzyon ve dekoksiyonlar  haz rlan r, hem oral hem de topikal olarak 
uygulan r. 
Bu projedeki amac m z, ülkemizde ve birçok ülkede halk aras nda kullan lan Sidertis türlerinin toprak üstü k sm  kullan larak 
ba kl k sistemini güçlendirici so uk alg nl klar nda kullan lacak bir formülasyonunun geli tirilmesine yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerinin gerçekle tirilmesidir. Bu proje kapsam nda, ilk etapta do adan toplanarak Antalya ko ullar nda kültür 
çal malar  konusunda ba ar ya ula m  3 Sideritis türü üzerinde (S.congesta, S. condensata ve S. stricta) bitkisel hammadde 
olarak en uygun standardize ekstre üretim yöntemlerinin geli tirilmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu (farkl  solvan, 
s cakl k, süre kullanarak) saptanacak ve en uygun ekstraksiyon yöntemi geli tirilerek Standardize Ekstrenin 
spesifikasyonlar n n belirlenmesi hedeflenmi tir. Daha sonra urup ve damla formunda formülasyon geli tirme ve geli tirilen 
formülasyonun test iyile tirme ve raf ömrü gibi parametreler aç s ndan incelenmesine yönelik Ar-Ge faaliyetler 
gerçekle tirilmi tir. Geçen dönem içinde, proje faaliyet takviminin 2. y l nda yer alan; “elde edilecek ekstreden s v  formda 
urup, sa e ve damla formunda g da takviyesi formülasyon çal malar  yap lmas  ve stabilitelerinin yap lmas ” 

çal malar ndaki aksakl klardan dolay  proje faaliyet takviminin gerisinde kalm  ve bu nedenle uzatma al nm t r. Al nan 
uzatma süresinde yap lmas  planlanan çal malar tamamlanarak proje sonuçland r lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Sideritis congesta, Sideritis condensata, Sideritis stricta, G da Takviyesi, Ekstraksiyon, urup 
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PROJE  

Proje No: TAGEM/TEAD/13/A15/P01/ 
 

 Analizi 
 

  
 BATEM 

 TAGEM 
 Musa KUZGUN 

 Prof. Dr. Cennet O UZ, Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN 
M. Ali ÇEL KYURT, Nejmettin KAYA, Dr. Betül SAYIN, Ertu rul TA TEK N, 
Kadir BENGÜ 

-  2014-2016 

 16600 TL 

Güdümlü olarak yürütülen bir proje oldu u için sonuçlar n yay n yasa  bulunmaktad r. 
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PROJE NUMARASI TAGEM/TEAD/15/A15/P01/003/ 

 
Yoksulluk Analizi 

  

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

Projeyi  TAGEM 

 M.Ali ÇEL KYURT 

-  01/01/2017 – 31/12/2017 aras  

 11000 TL 

Güdümlü olarak yürütülen bir proje oldu u için sonuçlar n yay n yasa  bulunmaktad r. 
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PROJE NUMARASI 
TAGEM/TBAD/14/A04/P02/03-3 

 

  
 

 Researching Possibilities to Agriculture of Second Crop Cotton in Antalya 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 
Metin Durmu  ÇET N 

 

-  01/01/2017 – 31/12/2017 aras  

 10 000 TL 

Korumal  tar m, özellikle verim ve maliyet aç s ndan çiftçilerin ilgisini çekecek ve uygulamas  yayg nla acak olan bir tar m 
tekni idir ve bu durum birçok bilimsel çal ma ile ispatlanm t r. Toprak erozyonunu büyük oranda azaltmas  ve biyolojik 
aktiviteyi art rarak do al yap y  korumas  bak m ndan da tüm kamuoyunun gündeminde yerini almas  beklenen bir tar msal 
uygulamad r.  

Bu çal ma, Antalya’da, 2. ürün pamuk tar m nda farkl  toprak i leme ile ekim yöntemlerinin; verim ve verim bile enlerine, 
mekanizasyonun etkisi belirlenerek, en uygun toprak i leme yöntemlerinin tespit edilmesi amac yla, 2015-2016 üretim 
sezonunda, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü deneme arazisinde yürütülmü tür.  

ki farkl  toprak i leme yönteminin (an za direk ekim ve geleneksel toprak i leme) ve 4 pamuk çe idi ve 2 pamuk hatt n n 
kullan laca  bu çal ma, tesadüf bloklar  deneme deseninde bölünmü  parsellere göre yürütülecektir. Deneme sonunda baz  
bitkisel özelliklerin yan nda tar m makinalar  ve i letmecilik aç s ndan yak t tüketimi, i gücü gereksinimi ve maliyet unsurlar  
belirlenmi tir.  

Anahtar Kelimeler: kinci ürün, Pamuk, Geleneksel ekim, An za ekim 
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Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P08/2 

 -
Verime ve Maliyete Etkilerinin Belirlenmesi 

 Effects of different tillage-planting systems on plant growth yield and cultivation cost in second 
crop soybean cultivation 

P  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 Mehmet KOCATÜRK 

 Dr. Önder KABA , Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN, Emine GÜMRÜKÇÜ, Doç. Dr. Murat 
ÇANAKÇI 

Doç. Dr. Davut KARAYEL 

-  01/01/2012-31/10/2015 

 49.000 TL 

Korumal  tar m, özellikle verim ve maliyet aç s ndan çiftçilerin ilgisini çekecek ve uygulamas  yayg nla acak olan bir tar m tekni idir 
ve bu durum birçok bilimsel çal ma ile ispatlanm t r. Toprak erozyonunu büyük oranda azaltmas  ve biyolojik aktiviteyi art rarak 
do al yap y  korumas  bak m ndan da tüm kamuoyunun gündeminde yerini almas  beklenen bir tar msal uygulamad r.  
Bu çal ma, Antalya’da, ikinci ürün soya tar m nda farkl  toprak i leme ve ekim yöntemlerinin verim, verim bile enleri, toprak 
yap s na ve makine yönünden olan etkisinin belirlenerek, en uygun toprak i leme ve yöntemlerinin tespit edilmesi amac yla, Bat  
Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü deneme arazisinde yürütülmü tür. Denemeler, tesadüf bloklar  deneme desenine göre 
kurulmu tur. 
4 farkl  toprak i leme yönteminin (direk ekim, s rta ekim, azalt lm  ve geleneksel toprak i leme) ve ATAEM-7 soya çe idinin 
kullan ld  bu çal mada bitkilerde 50 ç k  gün say s , 50 çiçeklenme gün say s , bitki boyu, bitkide bakla say s , ilk bakla 
yüksekli i, m2’de bitki say s , 1000 dane a rl , verim vb. özellikleri incelenmi tir.  
Toprakta ise hacim a rl ,  nem, porozite, penetrasyon direnci, toprak s cakl , organik madde ve toprakta biyolojik aktivite 
gözlemleri al nm t r. 
Tar m makinalar  ve i letmecilik aç s ndan alan kapasiteleri, yak t tüketimi, i gücü gereksinimi ve maliyet belirlenmi tir. 
Yap lan bu çal malarda, bitkide incelenen özellikler bak m ndan en yüksek bitki bakla say s , 1000 dane a rl  ve tohum verimi 
azalt lm  toprak i leme uygulamas nda elde edilmi tir. Toprak özellikleri bak m ndan en yüksek penetrasyon direnci an za ekim 
uygulamas nda, en dü ük penetrasyon direnci ise s rta ekim uygulamas nda elde edilmi tir. letmecilik parametreleri bak m ndan ise; 
en yüksek yak t tüketimi ve i  gücü gereksinimi geleneksel toprak i leme uygulamas nda, en dü ük yak t tüketimi ve i  gücü 
gereksinimi ise an za ekim uygulamas nda tespit edilmi tir. 
Anahtar Kelimeler: Soya, koruyucu toprak i leme, ekim, ikinci ürün 
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PROJE  

Proje No TAGEM-BS-12/08-09/01-30 

 
Reaksiyonu 

  

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 Selda ÇALI KAN 
 

 Atilla ÖCAL, Ali ÖZTOP, Doç. Dr. Zübeyir DEVRAN (2012-2014) 

-  01.01.2012-31.12.2017 

 19 000 TL 

Anavatan , Ortado u ve Kafkasya olan Punica cinsine ait Punica granatum, nar, tropik ve subtropik iklim meyvesi olarak bilinmekle 
birlikte kültür tarihi en eski olan meyvelerden birisidir. Ülkemizde de y llard r yeti tirilen geleneksel bir meyvedir. Ülkemizin hemen 
hemen her bölgesinde nar yeti tiricili i yap lmakta olup özellikle son y llarda kapama nar bahçesi oran  Akdeniz, Ege ve Güneydo u 
Anadolu Bölgelerinde artmaktad r. Türkiye’ de nar üretimi h zla artarken bunun paralelinde tar msal aç dan baz  hastal k ve zararl  
problemlerini de beraberinde getirmektedir.  
Antalya ili merkez ve ilçelerinde bulunan nar bahçelerindeki ekonomik öneme sahip bitki paraziti nematodlar  belirlemek ve kök-ur 
nematoduna kar  seçilen nar çe itlerini testlemek amac yla yap lm t r. Bu çal mada söz konusu nar bahçelerinden bitki kök ve toprak 
örnekleri al nm t r. Al nan örneklerinin incelenmesi sonucu, 10 adet nematod cins düzeyinde ve kök-ur nematodlar aç s ndan 
moleküler yöntemler arac l yla 2 tür tan mlanm t r. Bölgedeki nar bahçelerinde cins düzeyinde en yayg n nematodlar Helicotylenchus 
spp, Meloidogyne spp., Xiphinema sppve Aphelenchus spp. olarak belirlenmi tir. Di erleri ise s ras yla Rotylenchulus spp., Merlinius 
spp., Pratylenchus spp., Basira spp., Pratylenchoides spp. ve Paratrophurus spp. olmu tur.  
Kök-ur nematodlar n n moleküler (Meloidogyne spp.,) yöntemlerle türlere özgü tan mlamas  yap lm t r. En yayg n türler M. incognita 
ard ndan M. javanica olarak tespit edilmi tir. Meloidogyne javanica: Türün te hisinde Fjav ve Rjav primerleri kullan larak 670 bp’da 
bant görüntüsü olu turduklar  saptanm t r. M. incognita: Türün te hisinde Inc-K14F ve Inc-K14R primerleri kullan larak 399 bp da 
bant görüntüleri olu turduklar  saptanm t r. Nar çe itlerinden çelikler al nm t r. Nar çelikleri, sterilize edilen kumlu toprak ( 85 
kum, 10 mil ve  5 toprak) içeren saks larda çelik yoluyla dikimi yap lm t r. Kulland m z nar çe itleri; Hicaznar, Batem Esinnar, 
Batem Hicrannar, Batem Y lmaznar, Batem Onurnar, Ek ilik (01 N 07), Kat rba ’d r. Bitkilerin köklenmesi için 1 y l beklenmi tir. 
Nar çe itlerimizin dikiminden 1 y l sonra, elde edilen kök-ur nematodlar  stereo binoküler mikroskop alt nda say mlar  yap larak 2000 
larva/bitki olacak ekilde bitki kök bo az ndan 3-4 cm mesafede yakla k 2-3 cm derinli e aç lm  olan dört oyu a inokulasyon 
yap lm t r. Çal ma her nar çe idi için 5 tekerrürlü olarak yap lm t r. Bitkilerin köklenmesi için 1 y l beklendikten sonra Meloidogyne 
incognita larvalar  2000 larva/bitki olacak ekilde bitki kök bo az ndan inokulasyon yap lm t r. Çal ma her nar çe idi için 5 
tekerrürlü olarak yap lm t r. nokulasyondan 4 ay sonra bitkiler sökülerek ve gal skalas  Hartman  Sasser (1985)’e göre 
de erlendirilmi tir. Bu çal mayla birlikte 1. testlemelerde elde sonuçlara göre; Batem Onurnar, Kat rba  ve Batem Esinnar’ n kök-ur 
nematoduna kar  hassas oldu u, Batem Hicrannar, Hicaznar, Ek ilik (01 N 07) ve Batem Y lmaznar’ n kök-ur nematoduna kar  
dayan kl  oldu u görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Bitki Paraziti Nematodlar, Çe it, Reaksiyon, Nar, Antalya 
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Proje No TAGEM-BS-12/08-02/02-20 

 -
 

Projenin   

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 Bengi TOPKAYA 
 

 Prof. Dr. Bayram ÇEV K, , Nejla ÇEL K, Doç. Dr. lknur POLAT, enay KURT, Ertu rul 

TURGUTO LU 

 
-  01.01.2013-31.12.2017 

 31 000 TL 

Bu çal ma ile turunçgillerde sorun olan, ekonomik kay plara neden olan ve sertifikasyon programlar nda ar nd r lmaya çal lan Citrus 

tristeza virus (CTV), Citrus tatter leaf virus (CTLV), Citrus psorosis virus (CPsV), Citrus exocortis viroid (CEVd) ve Citrus cachexia 

viroid (CCaVd) hastal k etmenlerin multipleks PCR ile e  zamanl  tan lanmas  amaçlanm t r. Öncelikle BATEM’in meyvecilik 

biriminde muhafaza edilen ve enfekteli oldu u bilinen bitkilerden al nan yaprak dokular ndan total RNA izolasyonu yap lm t r. Elde 

edilen RNA’lardan iki a amal  tersine transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi ile RNase H Reverse 

Transkriptaz enzimi ve random primer ile tamamlay c  (komplomenter) DNA (cDNA) sentezlenmi tir. Daha sonra çal mada 

testlenecek olan etmenlere spesifik olarak tasarlanan primerler kullan larak hedeflenen gen bölgeleri RT-PCR yöntemi ile 

ço alt lm t r. Çal mada geli tirilen multipleks PCR (mPCR) ise üç farkl  a amada uygulanm t r. lk a amada elde edilen cDNA’ 

lerden bir kar m olu turularak mPCR’ n optimizasyonu sa lanm t r. kinci a amadaki mPCR, kar k inokulasyon yap lm  olan 

bitkilerden elde edilen cDNA’lara uygulanarak yöntemin hassasiyeti ölçülmü tür. Bu proje kapsam nda geli tirilen mPCR yöntemi 

virüsten ari turunçgil fidan üretimi ve sertifikasyon çal malar nda kullan lacakt r.  

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Multipleks PCR, Virüs ve virüs viroid hastal k etmenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa 529 / 589 
 

 

 

PROJE  

Proje No TAGEM/BBAD/15/A08/P08/01 

 
 

 
 Effects Of D fferent Pre-Appl cat ons And Storage Cond t ons On Storage L fe And Fru t Qual ty 

Of ‘H caznar’ Pomegranate Cult var 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 Dr. I lay YILDIRIM 

 Yük. Kimyager Kadriye YÜKSEL, Uzm. Biyolog Muslime TANR SEVEN, G da Yük. Müh. 
Demet YILDIZ TURGUT, Zir. Yük. Müh. Nazmi D NÇ, Zir. Yük. Müh. Alpaslan AH N, Zir. 
Yük. Müh. Cemile Ebru ONURSAL,   Zir. Yük. Müh. Atakan GÜNEYL , Kim. Müh. Tuba 
SEÇMEN 
Prof. Dr. Mustafa ERKAN (Dan man) 

-  01.01.2013-31.12.2017 

 32 500 TL 

Bu çal mada, depolama öncesi g da katk lar ndan potasyum sorbat (PS)’ n fludioxonil fungusitine alternatif olarak, ya da 
fungusit dozunu azaltabilmek amac yla kombine edilerek yap lan ön uygulamalar n ard ndan normal atmosferde, modifiye atmosferde 
(MA) ve kontrollü atmosferde (KA), ( 5 O2+%10 CO2) muhafaza etmenin Antalya’da yeti tirilen ‘Hicaznar’ nar çe idinin depo ömrü 
ve meyve kalitesi üzerine etkileri ara t r lm t r. Her iki y lda da, hasat olumunda derilen narlara depolama öncesi s ras yla 3 dk. 20°C 
s cakl ktaki 1 potasyum sorbat (PS) (w/v) çözeltisine dald rma, 30 sn. 20°C s cakl ktaki 0.3 g/L ve 0.6 g/L aktif içerikte fludioxonil 
fungusitine dald rma, s ras yla ve 3 dk. 20°C s cakl ktaki 0.3 g/L aktif içerikte fludioxonil fungusiti + 1’lük potasyum sorbat (PS) 
(w/v) kar m na dald rma ön uygulamalar  yap lm t r. Kontrol (A) grubu meyveler 20°C s cakl ktaki çe me suyuna dald r lm  ve 
kontrol (B) grubu meyvelere ise hiçbir uygulama yap lmam t r. Uygulamalar n ard ndan narlar n bir k sm  NA artlar nda, bir k sm  
MA po etleri içerisinde ve di er k sm  ise KA artlar nda depolamaya al nm t r. Uygulamalar n tümünde meyveler 6°C s cakl kta 
%90-92 oransal nemde 6 ay süreyle muhafaza edilmi tir. Depolanan narlardan belirli aral klarla al nan meyve örneklerinde muhafaza 
s ras nda meydana gelen çe itli fiziksel, kimyasal de i meler ve fungal çürümeler incelenmi tir.  

Sonuçlar incelendi inde, her iki y lda da depolanan narlarda en fazla a rl k kayb  s ras yla NA  KA  MA‘da olmu tur. Genel 
olarak narlarda asitli in korunmas nda fungusitin ticari dozu (0.6 g/L FLX) ve yar  dozunun PS ile kombinasyonu (0.3 g/L 
FLX+ 1PS) daha etkili olmu tur. En fazla fenolik madde MA’de depolanan narlarda saptanm t r. Her iki y lda da, sadece muhafaza 
ortamlar n n çürük meyve yüzdesi üzerine etkisini inceleyecek olursak; kontrol narlar nda depolama süresince en fazla çürüme 
s ras yla NA  MAP KA ‘de tespit edilmi tir. Çal mam zda, en yüksek çürüme oran : NA ve MA ‘de depolanan kontrol ve özellikle 
sulu kontrol grubunda belirlenmi tir. Öte yandan, so ukta depolanan narlarda en dü ük çürüme oran : NA ve KA’de 0.6 FLX (ticari 
doz) uygulanan ve 0.3 FLX (yar -doz)+ 1 PS  uygulanan meyvelerde saptanm t r. MA’de 0.3 FLX+ 1 PS çürüme kontrolünde 
etkili olmu tur.  

Sonuç olarak, tek ba na potasyum sorbat ( 1) uygulamas n n KA ve MA ile entegre edilmesi sonucu hasat sonras nda 
narlardaki hastal k kontrolü aç s ndan özellikle ilk 4 ayl k so ukta muhafaza süresince fungusitlere alternatif olabilece i sonucuna 
var lm t r. Uzun süreli so ukta muhafaza (6 ay) için ise, ticari dozun yar  dozunda (0.3 g/L ) fludioxonil etken maddesi ile 1’lik 
potasyum sorbat çözeltisi kar t r larak öncelikle ‘Hicaznar’ nar çe idi meyveleri depolamadan önce 3 dakika süre ile bu kar ma 
band r lmal d r. Depolamadan önce bu meyvelerin bir süre kurutulup 6° s cakl kta özellikle KA ( 5 O2+%10 CO2) ve MA’de 
kalitelerinden pek fazla bir ey kaybetmeden 4 aydan daha uzun süre depolanabilece i belirlenmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Nar, G da katk lar , Fungusit, Kontrollü Atmosfer, Modifiye Atmosfer 
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Proje No TAGEM/BBAD/12/A09/P08/01 

 
 

 
 

 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 TAGEM 

 Ay e Serpil KAYA 

 Köksal AYDIN AK R, ekip ERDAL, Soner KAZAZ, Özgül KARAGÜZEL, Ramazan ÖZALP 

- Tarihleri 01.01.2013-31.12.2017 

 45650TL 

Bu çal mada, üretim materyali bak m ndan  100 d a ba ml  oldu umuz Gypsophilada klon seleksiyonu slah yöntemiyle yerli 

Gypsophila çe itlerinin geli tirilmesi hedeflenmi tir. Ara t rma, 2012 ile 2017 y llar  aras nda Bat  Akdeniz Tar msal Enstitüsü 

Müdürlü ü (BATEM) seralar nda yürütülmü tür. Çal mada ‘Kesme Çiçek Çe it Geli tirme Projesi (I. A ama)’ Gypsophila gen 

havuzu kaynaklar ndan elde edilen materyal, slah amaçlar  do rultusunda kullan lm t r. Çal ma sonucunda, proje kapsam nda 

genotipler, hasada kadar geçen süre, çiçekli sürgün boyu, çiçekli sürgün say s , çiçekli sürgün ya  a rl , sap kal nl , vazo ömrü gibi 

kriterler bak m ndan incelenmi , estetik de erlendirmeler ve pazar istekleri do rultusunda seçimler yap larak GA 8 numaral  

genotipimiz aday çe it olarak belirlenmi tir. Aday çe idin Ekim, Kas m, Aral k olmak üzere üç ayr  zamanda, 30X40 cm, 40X50 cm 

ve 60X60 cm s ra aras  ve s ra üzeri mesafelerde dikimi gerçekle tirilmi tir. Bu bitkilere 14 saat, 15 saat ve 16 saat ek ayd nlatma 

uygulamas  gerçekle tirilerek performanslar  belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar de erlendirildi inde, ekim ay  dikim zaman , 30X40 

cm dikim aral  ve 16 saat fotoperiyot uygulamas  incelenen bir çok özellik bak m ndan di er uygulamalara göre daha iyi sonuçlar 

vermi tir.    

Anahtar Kelimeler: Gypsophila, Çe it geli tirme, Klon seleksiyonu, Fotoperiyot 
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PROJE ARA  

Proje No TAGEM/BBAD/10/A01/P01/14 

Proje Ba l   
 

Projenin ngilizce Ba l  Rootstock Breeding Project For Cucumber 

Projeyi Yürüten Kurulu  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

Projeyi Destekleyen Kurulu /lar TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Rana KURUM 

Yard mc  Ara t rmac lar Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ, Dr. Abdullah ÜNLÜ

Ba lama- Biti  Tarihleri 01.01.2013-31.12.2017 

Projenin Toplam Bütçesi 175 000 TL 

Sebzelerde a lama dünyan n birçok ülkesinde toprak kaynakl  hastal klar n ve abiyotik stresin etkilerini azaltmak için tavsiye edilen 

çevre dostu bir tekniktir. Ülkemizde a l  fide karpuz, domates ve patl can türlerinde yap lan yeti tiricilikte yayg n olarak 

kullan lmaktad r. Fakat h yarda a l  fide anaç-kalem uyum problemleri sebebiyle üreticiler taraf ndan fazla tercih edilmemektedir.  

Bu noktadan hareketle bu ara t rmada balkaba , kestanekaba  (C. moschata, C.maxima) türlerinin ve olu turulacak farkl  hibrit 

kombinasyonlar n n h yar için anaç olarak kullan labilme olanaklar  ara t r lm t r. Ege Tar msal Ara t rma Enstitüsünden temin edilen 

materyallerden, yerel genotiplerden, yurtd ndan temin edilen materyallerden gen havuzu olu turulmu tur. Kendileme generasyonlar  

ile safla t r lan materyaller ve bu materyaller aras nda olu turulan hibrit kombinasyonlar  ticari Gordion F1 h yar çe idine a lanarak 

seleksiyon gerçekle tirilmi tir. Seçilen 10 materyal anaç olarak ve Gordion F1 h yar çe idi kalem olarak kullan lm t r. A laman n 

meyve verim ve kalitesine etkileri de erlendirilmi tir. Sonuç olarak 14x24 nolu hibritin verim de eri aç s ndan ticari Maximus 

çe idine yak n verim de erine sahip oldu u gözlenmi tir.   

“Hiyar için Anaç Islah  II” isimli yeni teklif proje ile devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: H yar, Anaç, Islah, A lama 
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PROJE ARA  

Proje No TAGEM/BBAD/11/A08/P02/ 

Proje  -438) 
 I 

 
  

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

Projeyi Destekleyen 
 

TAGEM 

 Zeynep ERYILMAZ 

  

-  01.01.2013-31.12.2017 

 28000 TL 

Bu çal mada projenin 1. diliminde mutasyon slah  yöntemi ile, Cara Cara Navel ( TUR020-438 ) portakal n n a  
kalemlerine 60Co kayna ndan 40-50-60-80 gray dozlar nda gama n  uygulanarak bunlar n Yerli turunç anac  üzerine 
a lanmas  ile elde edilen M1V3 a amas na getirilmi  bireyleri araziye dikilmi tir. Kültürel bak m i lemleri yap lm t r.   
 
Sürekli slah projesi olup 2017 y l nda 2018 y l nda ba lamak üzere“Mutasyon Islah  ile Cara Cara Navel (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck )  ( TUR020-438 ) Portakal ndan Yeni Genotiplerin Geli tirilmesi (II.Dilim)” isimli yeni teklif projesi 
sunularak proje devam ettirilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Cara Cara Navel portakal , mutasyon slah , renkli portakal, gama n , 
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PROJE ARA  

Proje No  

Proje Ba l  -I 

Projenin ngilizce Ba l  Konce BAYDAR 

Projeyi Yürüten Kurulu  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

Projeyi Destekleyen Kurulu /lar TAGEM 

Proje Yürütücüsü enay KURT 

Yard mc  Ara t rmac lar Zir. Yük. Müh. Ertu rul TURGUTO LU,  Zir. Yük. Müh. enay KURT,  
Zir. Yük. Müh. Nejla ÇEL K, Zir. Müh. Gülay DEM R 

Ba lama- Biti  Tarihleri 2012-2017 

Projenin Toplam Bütçesi - 

Virüslerden ar nd rma çal malar  kapsam nda sürgün ucu a lama tekni i ile a lama ve eliza çal malar na 
ba lanm t r. Çal malar n ön a amas  olan s cakl k uygulamas  için ihtiyaç duyulan termoterapi odas  tamamlanm  
ve aktif hale getirilmi tir. Projede yer alan 3. i  paketi kapsam nda anket çal malar na ba lanm . Bu kapsamda 
üreticilerle görü ülmü , bahçe ziyaretleri yap lm  ve örnek al n p analizler yap lm t r.  

Farkl  turunçgil çe itlerinin KKTC ko ullar nda performanslar n n belirlenmesi amac yla olu turulan 
adaptasyon parseline dikilmi  olan 21 adet turunçgil çe idinin y l boyu kültürel bak m i lemleri yap lm t r.  

Projenin laboratuvar çal malar n n aktif olarak yürütülebilmesi amac  ile havaland rma ve hepafilitre sistemi 
alt yap s  kurulumuna ba lanm t r. 

“KKTC’de Turunçgillerde Virüslerden Ar nd rma ve Çe it Geli tirme Projesi-II” isimli yeni teklif proje ile 
devam edecektir. 
Anahtar Kelimeler:  Turunçgil, Virüs, Ar nd rma, Çe it Geli tirme 
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 PROJELER 
 

 
 

 

Proje No  

Proje Ba l  

 
Projenin ngilizce Ba l   

Projeyi Yürüten Kurulu  Ali Nihat Gökyi it Vakf  (ANG Vakf ) ktisadi letmesi 

Projeyi Destekleyen Kurulu /lar TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 

Proje Yürütücüsü Uzm. Bio. Burçin Ç ngay 

Yard mc  Ara t rmac lar 
Bio. Ebru Akyüz, Pey. Mimar  Nihan S.Mu dal, Zia.Tek. Belgin Kano lu, Müh. Ay e 
Serpil Kaya, Dr. Fatma Uysal Bayar, Bio. A k n Öykü Çimen, Orm. Yük. Müh. Salih. 
S. Kano lu 

Ba lama- Biti  Tarihleri 2017-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 1.341.805 TL 

Il man ku ak içerisinde bulunan Türkiye, sahip oldu u bitki çe itlili i aç s ndan çevresinde yer alan birçok ülkeden farkl  
olan özellikleriyle dikkati çeker. Türkiye ‘de do al yay l  gösteren bitki türlerinin say s  neredeyse Avrupa k tas n n 
tamam ndaki bitki türlerinin say s na yak nd r. Son y llarda yap lan çal malarda tespit edilen taksonlar n varl  ile birlikte 
Türkiye’nin 3649’u endemik olmak üzere, 11466 bitki taksonuna (tür, alt tür, varyete ve melez taksonlar düzeyinde) sahip 
oldu u ortaya ç km t r (Davis, vd., 1988, Ekim, 2005; Özhatay ve Kültür, 2006, Güner, vd., 2012). Ayr ca Türkiye 

35,6’lük endemizm oran  ile endemik tür çe itlili i aç s ndan da Avrupa’n n en zengin ülkelerinden birisidir (Özhatay, 
et.al., 2009, Güner, vd., 2012).  

Türkiye’nin bu özelli i, co rafi faktörlerin çe itlili inden kaynaklanmaktad r. klim özelliklerinde k sa mesafelerde ortaya 
ç kan de i iklikler, co rafik olu umlar n morfolojik özelliklerinden kaynaklanan çe itlilikler, toprak tiplerinin farkl l klar  
gibi çok say da co rafik faktör, bitki formasyonlar n n da farkl la mas na ve tür çe itlenmesine yol açm t r. Tüm bu 
bilgiler nda Türkiye’nin zengin floras ndaki süs bitkisi potansiyeline sahip mevcut do al bitkilere yönelmek ve bunlar  
de erlendirmek do ru bir yakla m olarak kar m za ç kar.  Çünkü peyzajda do al türler ve bunlardan elde edilecek 
çe itlerin kullan lmas n n, ithalat n azalmas  yönünden büyük bir ekonomik katk  sa layacakt r.  

Dünya üzerinde kullan lan birçok d  mek n süs bitkisinin ana vatan  ve gen merkezi Anadolu’dur. Floram zda yer alan 
birçok bitki, Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkede süs bitkisi olarak kullan lmaktad r. Buna ra men ülkemizde özellikle 
ye il alan uygulamalar nda ço u zaman egzotik (yabanc  kökenli) bitkilerin kullan m na kar  e ilim oldukça yüksektir.  

D  mek n süs bitkileri konusundaki Ar-Ge çal malar n n geçmi teki gibi a rl kl  olarak yeti tirme tekniklerinden s yr l p, 
slah ve yeni çe itlerin geli tirilmesi ile ilgili olmas  gerekmektedir. Bu proje kapsam nda bu alanda çal lacak bitkisel 

materyal olarak, ülkemiz do al floras nda yay l  gösteren pelemir (Cephalaria  Schrad. ex Roem. & Schult), karanfil 
(Dianthus L.) ve (Salvia L.) cinslerine ait sultan pelemiri (Cephalaria tuteliana  S.Ku   Göktürk), koca pelemir 
(Cephalaria balansae  Raus), dev pelemir (Cephalaria gigantea  (Ledeb.) Bobrov), ganteper (Cephalaria procera  Fisch. 

 Avé-Lall.),  tarla pelemiri  (Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.), (Dianthus erinaceus Boiss.), 
samsu (Dianthus carmelitarum  Reut. ex Boiss)., kaya karanfili (Dianthus zonatus Fenzl), bursa karanfili ( Dianthus 
goekayi Kaynak,Y lmaz  Dan ) yabani karafil (Dianthus anatolicus Boiss.), (Dianthus armeria L.) boz 

(Salvia argentea L.),  (Salvia bracteata Banks & Sol.), (Salvia absconditiflora (Montbret 
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& Aucher ex Benth.) Greuter & Burdet), pas kulak (Salvia sclarea L.), (Salvia tomentosa Mill.),  (Salvia 
fruticosa Mill.) türleri ile bu türlere ait  kullan lacakt r. Olu turulacak gen havuzu sonras nda, ç 
p yasan n talepler  de göz önüne al narak, çal ma boyunca b yot k stres (v rüs-mantar-bakter  hastal klar , zararl lara 
dayan kl l k) ko ullar na dayan kl , ab yot k stres (kurakl k, a r  s cakl k ve so uk) ko ullar na d rençl , kokulu, yen  
renkler  bar nd ran, b tk  ve ç çek yap s  de kl kler  olan, ç çeklenme zaman nda de kl kler gösteren, uzun ömürlü 
bitki çe it ve/veya çe itler elde edilmesi hedeflenmektedir.  

Ara t rma 2017-2020 y llar  aras nda stanbul Nezahat Gökyi it Botanik Bahçesi (NGBB) ve Antalya Bat  Akdeniz 
Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nde (BATEM) yürütülecektir. Melez çal malar  sera ko ullar nda, ümitvar bireylerin 
performanslar  ise d  mek n ko ullar nda yürütülecektir. 

Proje yürütücüsü olan Nezahat Gökyi it Botanik Bahçesi (NGBB), 2002 y l ndan bu yana botanik alan nda yapt  birçok 
bilimsel ara t rmay  yerli ve yabanc  bilim adamlar n n katk lar yla yürütmektedir. u anda üzerinde çal lmakta olan 
Cumhurba kan m z n da himayesine ald  “Resimli Türkiye Floras  Projesi”nin ilk ad m  olan “Türkiye Bitkileri Listesi” 
tamamen Türk bilim adamlar yla NGBB ve Flora Ara t rmalar  Derne i’nin ortak çal malar  ile yürütülmektedir. 
Bahçe’nin en önemli i levlerinden birisi ise tüm bu ara t rmalarla elde edilen bilgilerin halk ile payla lmas na, çe itli 
yollarla halka aktar lmas na büyük önem verilmektedir. 
Bu projenin bir bölümünün yürütülece i kurulu  olan Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü, gerek alt yap  gerekse 
nitelikli ara t r c  eleman say s  bak m ndan bu konuda Türkiye’nin en büyük ara t rma enstitülerinden birisidir. 

Sonuç olarak bu proje çal mas  ile ülkemizde katma de eri çok dü ük kalan do al kaynaklar m z n d  mekan süs bitkileri 
sektörüne ve devam nda i lenerek ülke ekonomisine kazand r lmas na yönelik Ar-Ge çal malar  yürütülecektir. Böylece 
do al taksonlar m z n ve gen kaynaklar m z n korunmas na yönelik ad mlar at lm  olacakt r. 
Ayn  zamanda projemizin ba ar  ile sonuçlanmas  durumunda süs bitkileri sektörüne alternatif peyzaj bitkileri üretimi için 
seçenekler yarat l rken, ülke ekonomisine katk da bulunulmu  olacakt r.  
Anahtar Kelimeler:  Cephalaria, Salvia, Dianthus, D  Mekan S s Bitkisi, Klon Seleksiyonu, Melezleme 
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Proje No  

Proje Ba l  
v  

Projeyi Yürüten Kurulu  Antalya l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü 

Projeyi Destekleyen Kurulu /lar Yay m Dairesi Ba kanl  

Proje Yürütücüsü Ertu rul TA TEK N 

Yard mc  Ara t rmac lar 
Ali ÖZTOP, Musa KIRI IK  

Ba lama- Biti  Tarihleri 2017-2019 

Projenin Toplam Bütçesi 29 960 TL 

1.1.  
Turunçgiller, dünyada en fazla yeti tiricili i yap lan ve tüketilen meyve gruplar ndan birisidir. Ülkemizde de 

turunçgiller hem iç pazar, hem de ihraç edilen tar m ürünleri aras nda önemli bir yere sahiptir. Akdeniz Bölgesi, Türkiye 
turunçgil üretiminin 86,85’ini sa lamaktad r (TU K, 2016). Turunçgil üretiminde ilimiz, Adana, Mersin, Hatay’dan sonra 
dördüncü s rada yer almaktad r. Türkiye turunçgil üretiminin 13,9’ u Antalya ilimiz taraf ndan sa lanmaktad r. 

  limizde Finike ( 30,2) ba ta olmak üzere Kumluca ( 17,2), Konyaalt  ( 16,1), Aksu ( 11,1), Manavgat ( 7,4), 
Serik (%5,9), Alanya (%5)  ve Kemer ( 3,5) ilçelerinde turunçgil üretimi yap lmaktad r (TU K 2016). 

Turunçgillerde, yeti tiricilikle ilgili sorunlar n yan  s ra hastal k, zararl  ve yabanc  otlarla mücadele ayr  bir öneme 
sahiptir. Turunçgilde kay tl  80’n n üzerinde zararl  türün bulunmas na ra men, bunlardan 17’sinin ekonomik öneme sahip 
oldu u ve bunlarla ili kili 150’nin üzerinde faydal  böcek oldu u bildirilmi tir (Uygun ve Satar, 2008). 

Bu zararl lar içerisinde turunçgilde verim ve kaliteyi dü üren ana zararl lar ndan biri olan Turunçgilunlubiti, 
PlanococcuscitriRisso (Hemiptera: Pseudococcidae), meyvelerin sapla birle ti i ve birbiriyle temas etti i yerlerde emgi 
yaparak fumajin olu mas na veya meyvelerin dökülmesine neden olmaktad r. Ayr ca virüs hastal  ta yarak verim 
kay plar na yol açabilmektedir. (Lodos 1986; Uygun 2001; Kuniyuki et al. 2006; Douglas andKruger 2008; Meyer et al. 
2008; Nakaune et al. 2008; Anonim 2011a). Meydana gelen bu zararlanma sonucunda turunçgil meyvelerinin ihracat  
olumsuz yönde etkilenmektedir.  

Ülkemizde 1970’li y llardan bu yana Turunçgilunlubiti ile mücadele, Biyolojik Mücadele etmenleri ile ba ar l  bir 
ekilde yürütülmü tür. Ancak Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) ülkemizde 1990’l  y llardan sonra h zl  bir ekilde ithal 

edilmesi ile birçok alanda tar m ilac  (pestisit) kullan m  artm t r. Tüketilen bitki koruma ürünü 1990’l  y llar n ba nda 
10.872 ton iken, 2011’l  y llarda bu miktar 29.068 tona kadar ç km t r. Bu tüketilen BKÜ’lerinin1.4 tonunun geni  
spekturumlu olup, turunçgil ve etraf ndaki alanlarda kullan ld  bildirilmi tir (Durmu  ve ark. 2010; Anonim 2011b).  

Geni  spekturumlu ilaçlar n kullan lmas  sonucu do al denge, yerli do al dü manlar aleyhine bozulmaya 
ba lam t r. Bunun sonucunda Biyolojik Mücadele ile ba ar l  bir ekilde kontrol alt nda tutulabilen zararl n n, art k kontrol 
alt na al namad , çe itli zaman ve yerlerde çiftçilerle yap lan toplant larda dile getirilmi tir.  

Zararl  böceklerin, do adaki mevcut do al dü manlar   yard m yla ekonomik zarar düzeyinin alt nda tutmas  
i lemine  denilmektedir. Biyolojik mücadelede hedef ilaçl  mücadelede oldu u gibi zararl lar  tümüyle 
yok etmek de ildir. Biyolojik mücadele ile zararl  yo unlu u ekonomik zarar e i inin alt nda tutulmakta ve böylece söz 
konusu zararl n n do al dü manlar n n do ada süreklili inin sa lanmas  hedef al nmaktad r. Biyolojik mücadele 
çal malar nda birçok canl  grubundan yararlan lmaktad r. Bunlardan ba l calar  böcekler, akarlar, örümcekler, ku lar ve 
hastal k etmenleri (bakteri, virüs, fungusv.b.)’ dir. Bilinçsiz ve fazla zirai ilaç kullan m ; bitkisel ürünlerde ilaç kal nt lar na, 
do al dü manlara (faydal  organizmalara) zarar vererek ve bitkinin yap s n  bozarak zararl lar n artmas na ve bunun sonucu 
olarak zararl lar n salg n yapmas na ve dolay s yla do al dengenin bozulmas na neden olmaktad r.  

Ayr ca fazla ilaç kullan m  hem ürün maliyetini artt rmakta, hem topra a, havaya ve suya kar arak çevre kirlili ine 
yol açmakta, hem de insan sa l n  tehlikeye sokmaktad r. Ülkemizde yap lan meyve ve sebze ihracatlar nda zaman zaman 
yüksek ilaç kal nt lar ndan dolay  baz  ürünlerin yurdumuza iade edildi i bilinmektedir. l Müdürlü ü Entegre Kontrollü 
Ürün Yönetimi (EKÜY) ve hasat öncesi pestisit analiz çal malar nda turunçgillerde ruhsats z pestisit kal nt lar na 
rastlanmaktad r. Biyolojik mücadele, zararl lar  kontrol etmek için ba ka canl lar n kullan lmas  oldu undan; kimyasal ilaç 
kullan m na gerek kalmadan zararl lar  ekonomik zarar seviyesinin alt nda tutmak mümkün olmaktad r. Hastal k ve 
zararl lar  kontrol etmek için kimyasal ilaç kullan lmad ndan çevrede mevcut do al dü manlar da korunmakta ve 
dolay s yla do al denge de korunmu  olmaktad r. Bilindi i gibi kimyasal ilaçlar n ar lara, ku lara, memelilere, faydal  
böceklere ve bitkisel ürünlerde kal nt  b rakarak, yeralt  ve yer üstü sular na kar mak suretiyle insanlara zararlar  
bulunmaktad r. Biyolojik mücadele uyguland  takdirde kimyasal ilaçlar n bu zararl  etkileri ortadan kalkmaktad r. 

Zararl n n biyolojik mücadelesinde kitle halinde üretilebilen do al dü manlardan avc  böcek 
CryptolaemusmontrouzeriMulsant (Coleoptera: Coccinellidae) ve parazitoit böcek Leptomastixdactylopii How. 
(Hymenoptera; Encyrtidae) kullan lmaktad r (Yi it ve ark., 1994). Kültür bitkilerinde sorun olan zararl lara kar  biyolojik 
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mücadele, do ada var olan do al dü manlar n korunmas , do al dü manlar n yurtd ndan getirilerek yerle tirilmesi ya da 
kitle halinde üretilerek sal nmas  eklinde uygulanmaktad r (Uygun, 2002).  
Do al dü manlar n n sal m  yap larak kontrol edilmeye çal lan en eski zararl lardan biri Planococcuscitri’ dir (Fisher 
1963). Türkiye’de, Turunçgilunlubiti’ne kar  biyolojik mücadele çal malar  1964-1968 y llar  aras nda Antalya ili’ndeC. 
MontrouzeriMulsant’nin ilk olarak kitle üretimi yap l p sal nmas  ile ba lam t r. Çal mada turunçgillerde en uygun sal m 
miktar   portakalda 10 adet/a aç predatör ve 20 adet/a aç parazitoit  olarak belirlenmi tir (Kuma  ve ark.,1986).  

Ayr ca nar (Punica granatum L.), kültür tarihi en eski olan meyve türlerinden biridir. Nar n anavatan  içerisinde 
kabul edilen Türkiye, yeti tirici ülkeler aras nda ilk s ralarda yer almaktad r. Ülkemizde nar üretimi esas itibariyle Akdeniz, 
Ege ve Güneydo u Anadolu Bölgelerinde yap lmaktad r. Nar üretim miktar m z y llara göre de i mekle birlikte son yirmi 
y ll k dönemde genel bir art  göstermektedir. TU K verilerine göre ülkemizin 2014 y l  toplam nar a ac  say s  17 790 000, 
üretim miktar  397 355 ton dur.  

Üretici artlar nda bu zararl  ile kimyasal mücadelenin d nda ba ka herhangi bir mücadele yöntemi 
bilinmemektedir.  Oysa ki, ekolojik tar m n giderek yayg nla t  ülkemizde, tar mda kullan lan sentetik girdilerin insan 
sa l  ve çevreye olan olumsuz etkilerinin artm  olmas , yeti tiricilikte ekolojik üretimi, dolay s yla hastal k ve zararl larla 
mücadelede biyolojik ajanlar n kullan lmas n  zorunlu hale getirmi tir. Özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilerek gelir elde 
edilen nar yeti tiricili inde, kar la lan sorunlar n çözülebilmesi ve bilinçsiz ilaç kullan m  ile do al dü manlar n zarar 
görmemesi için öncelikle biyolojik mücadeleye a rl k verilmelidir.  

Öncüer ve Bayhan (1982), C. montrouzieri larvalar n n ortalama I. dönemde 147,8, II. dönemde 225,4, III. dönemde 
704,5 ve IV. dönemde 2212,8 adet olmak üzere toplam 3330,6 adet P. citri yumurtas  tüketti ini bildirmektedirler. Buradan 
anla ld  gibi larva ya  ilerledikçe beslenme kapasitesi de artmaktad r. Yine Öncüer ve Bayhan (1982), C. montrouzieri 
erginlerinin günlük P. citri yumurtas  tüketimini ortalama 375,8 (25-600) adet olarak kaydetmektedirler.  

Öztop ve K vrad m (1999), Antalya ili nar plantasyonlar nda yapt klar  bir çal mada, nar yeti tiricili inde sorun 
olan zararl lar ; K rm z  örümceklerden Tenuipalpus granati Sayed  (Acarina; Tenuipalpidae), Meyve sineklerinden Akdeniz 
meyvesine i Ceratitis capitata Wied. (Dip., Tephritidae), Beyazsineklerden Siphoninus phillyreae Haliday, Acaudaleyrodes 
citri Priener&Hosny., Tetraleurodes neemani Bink-M (Hom., Aleyrodidae) ile  A aç sar kurdu Zeuzera pyrina L. (Lep., 
Cossidae) ve Schistocerus (=Amphicerus) bimaculatus Oliv. (Col., Bostrychidae)’ tespit etmi ler ve nar alanlar n n ana 
zararl s  olarakda Turunçgil unlubiti Planococcus citri Risso. (Hom., Pseudococcidae)’i bildirmi lerdir.  

Öztop, Keçeci ve Tek am (2016), “Antalya ili nar alanlar nda zararl  Turunçgil Unlubiti Planococcus citri Risso 
(Hemiptera: Pseudococcocidae)’ ye kar  predatör Cryptolaemus montrouzieri (Muls.) (Coleoptera: Coccinellidae) ve 
parazitoit Leptomastix dactylopii (How.) (Hymenoptera: Encyrtidae)’ nin kullan lma olanaklar n n ara t r lmas ” isimli 
projeleri ile nar bahçelerinde unlubite kar  kullan lacak faydal  miktar ve zamanlar n  belirlemi lerdir (a aç ba  5 predatör 
ve 10 adet parazitoit).  

Bu proje bozulmu  olan do al dengenin yeniden tesis edilmesi ve zirai ilaç kullan m n n önemli ölçüde azalt lmas  
için kad n çiftçiler baz al narak nar ve turunçgilde biyolojik mücadele çal mas  eklinde planlanm t r. 
 
1.2.  
 

MATERYAL VE METOD  
Bu proje kapsam nda, Tuunçgil ve nar bahçelerine faydal  böcekler (Avc  böcek Cryptolaemus montrouzeri ve parazitoit 
böcek Leptomastix dactylopii ) sal nacak ve e itimler yap larak bu e itimlerde doküman (liflet) haz rlanarak ilçe g da tar m 
ve hayvanc l k müdürlükleri teknik elemanlar  ve kad n üreticiler bilgilendirilecektir.  

 
Turunçgil unlu bitine kar  yürütülecek biyolojik mücadele program , projenin ba lad  1.y l, turunçgil için Finike, nar için 
Dö emealt  ilçelerinde, 2. y l ise turunçgil için  Manavgat, nar için ise Serik ilçelerinde uygulanacakt r. Üretici seçimlerinde, 
entegre mücadele prensipleri do rultusunda üretim yapan, hasat öncesi pestisit denetim program  dahilinde turunçgil ve nar 
ürünlerinde herhangi bir kal nt ya rastlanmam , çevresinde önder çiftçi olarak kabul edilebilecek, ö rendi ini ö retme 
al kanl nda olan, teknik elamanlarla uyum içerisinde çal abilecek üreticiler dikkate al narak proje lideri ve lçe 
Müdürlü ü taraf ndan ortakla a olarak kad n çiftçiler aras ndan belirlenecektir. Seçilecek çiftçiler Finike Dö emealt , 
Manavgat ve Serik ilçelerinin her birinden 3’ er ki i olmak üzere toplam 12 kad n çiftçiden olu acakt r. Bahçe büyüklükleri 
ortalama olarak nar için 5, turunçgil için 10 dekar al nacakt r. 

 
Proje kapsam nda kullan lacak faydal  böcekler Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ünden temin 
edilecektir. 
 
1.2.1.  
Biyolojik mücadele ile kimyasal kal nt s ndan uzak turunçgil ve nar  üreticili i yap lacakt r.  
Ayr ca faydal  böcek üretimleri yap lacakt r. Faydal  böcekler BATEM de üretilecektir. 
 
1.2.2.  
- 
1.2.3.  
Faydal  böcek üretim yeri bilgileri; 
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Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ü 

Demircikara Mahallesi Pa akavaklar  Cad. No 11 PK. 35  07100  
MURATPA A/ANTALYA  
Tel: 0 242 321 67 96 
Fax:0 242 321 15 12 

 

1.3.  Literatür Özeti 
          Anonim, 2011a. Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimat , T.C. Tar m ve Köyi leri Bakanl , Tar msal 
Ara t rmalar Genel Müdürlü ü, Bitki Sa l  Ara t rmalar  Daire Ba kanl  (TAGEM), Ankara, 161 s.   Yay nda 
turunçgil bahçelerinde entegre mücadele prensleri ve biyolojik mücadele prensipleri hakk nda bilgiler verilmi tir. 
           Durmu ., E., O., Tiryaki, R. Canhilal, 2010. Türkiye’de Pestisit Kullan m , Kal nt  ve Dayan kl l k Sorunlar  
www.zmo.org.tr/ Eri im 11.03.2012 isimli yay nda ise pestisit kal nt s n n ve böceklerde olu an dayan kl l k üzerine 
detayl  bilgiler verilmi tir. 
          Kuma  ve ark., 1986.Antalya Turunçgillerinde Zarar Yapan Turunçgil unlubiti Planococcus Citri Risso. 
(Hom.:Pseudococcidae)’ nin biyolojik mücadelesinde kullan lan        Cryptolaemus montrouzieri Muls. 
(Col.:Coccinellidae)’nin etkinli inin ara t r lmas  Zirai Mücadele Ara t rma Y ll  Nihai Raporu  bu çal ma ile 
turunçgillerde unlubite kar  biyolojik mücadelede kullan lacak böceklerin sal m zamanlar  ve miktarlar  belirlenmi tir. 

1.4.   
          Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü; Faydal  böcek temini ile yeti tiricilik ve biyolojik 
mücadele uygulamas  ile ilgili teknik destek sa lamak.  
         Finike, Dö emealt , Manavgat, ve Serik lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlükleri; Proje hedef grubu olan 
kad n çiftçilerin seçimi ve e itimlerle ilgili teknik destek sa lamak. 
          lçe Halk E itim Merkezi Müdürlükleri; E itime kat lan kad n çiftçilere sertifika düzenlemek. 
          KUR Antalya l Müdürlü ü-E itime kat lacak kursiyerlere belirlenen miktarda 2018 y l nda düzenlenen kurs 
günü için zaruri ödemenin yap lmas  ve e itimlere kat lan kursiyerler için “5510 say l  Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa l k Sigortas  Kanunu” gere i ödenmesi gereken sigorta primi, i  kazas  ve meslek hastal  sigorta prim giderlerini 
kar lamak. 
 

1.5. Proje Faaliyetleri 
a. Kad n çiftçilerin Seçimi 
b. Kad n çiftçilerin e itimi 
c. Faydal  üretim yerlerine gezi program  
d. Bahçelerin kontrolü 
e. Zararl  yo unluklar n n belirlenmesi 
f. Faydal  sal mlar n n yap lmas (demonstrasyon) 
g. Sal nan faydal lar n takibi 
h. Tarla günü 
i. Bas l  yay n ve görüntülü yay n 

 
Ek 1 de verilmi tir. 

 
Ek. 2’ de verilmi tir. 

 

2 -30.000 TL.) 
29.960 TL d r. 

 
 Ek.3’ de verilmi tir. 
 

 

 
Proje uygulamas  s ras nda üretici seçimleri öncesinde;  biyolojik mücadele, turunçgillerde ve narda entegre 

mücadele,  entegre mücadele içerisinde biyolojik mücadelenin önemi, turunçgil unlu bitine kar  biyolojik mücadele ve 
entegre mücadelede kullan lmas , kimyasal ilaçlar n zararlar  konusunda e itimler verilecektir. 

Turunçgilunlubiti zararl s  ile biyolojik mücadele uygulamalar , Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ündeki parazitoit ve predatör üretim laboratuvarlar n n gezdirilmesi, bahçede parazitoit ve predatörlerinin 
uygulama zamanlar  ve uygulamada kar la lan sorunlar ve dikkat edilecek hususlar konular nda l Müdürlü ümüz toplant  
salonunda Finike, Dö emealt , Serik ve Manavgat lçe Müdürlü ünde bitkisel üretim ve bitki sa l nda görevli ilçe 
müdürlü ü teknik elemanlar na bir gün süreli l Müdürlü ü ve BATEM teknik elemanlar  taraf ndan e itim verilecektir. Bu 
e itimler lçe Halk E itim Merkezi Müdürlükleri elemanlar nca sertifikaland r lacakt r. 

lçelerdeki yap lan e itim toplant lar ndan sonra turunçgil ve nar bahçelerinde biyolojik mücadele yapmak ve 
unlubit mücadelesinde kullan lan predatör ve parazitoidin laboratuvar artlar nda üretiminin nas l oldu unu görmek isteyen 
üreticilere, BATEM biyolojik mücadele laboratuvarlar  gezdirilerek bilgilendirileceklerdir.  

Ayr ca proje uygulamas  sonras nda, uygulama yap lan ilçelerdeki sonuçlar uygulama yap lmayan bölge üreticileri 
davet edilerek tarla günüyle gösterilecek. Yap lacak e itimler s ras nda üreticilere tan t c  bro ür, çiftçi mektubu vb. 
da t lacakt r.  
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3.1.1 Çarpan Etkileri 
Projenin yürütüldü ü ilçelerde uygulanan üreticilerin birbirleri ile ileti imi sonucunda ve yap lan yay n ve yay nlarla 
biyolojik mücadele uygulayan üretici say s  artacakt r. laç kullan m  azalacak ve toplumsal fayda olu acakt r. 

 
1-Proje hedef grubu kad n çiftçiler bilgi ve tecrübeleri ile biyolojik mücadele uygulamas n n yayg nla t r lmas na katk  
sa layacakt r. 
2- Kad n çiftçiler biyolojik mücadele uygulamas  ile iç ve d  pazar n talep etti i güvenilir g da üretimine arac  olacaklard r. 

 
Proje neticelendi inde hasad  takiben projenin yayg n etkisini belirlemek proje uygulanan ilçelerde biyolojik 

mücadele yapan üretici say s ndaki art  kay tlarla ortaya konacakt r. 
 

  Kontrol Eden Onaylayan 

 R. Gülümser ÖZTÜRK 
Leyla BUHUR 

 Mehmet EN 
 
(Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sa l  b. Müd.) 
 
Derya B LG N  
(KTV b.Müd.) 

Mustafa ÖZEN 
 
l G da Tar m ve 

Hayvanc l k Müdürü 

 Ertugrul TA TEK N 
(Enstitü Yay m Sorumlusu) 
Musa KIRI IK 
(Faydal  Üretim Sorumlusu) 

Ali ÖZTOP 
Tek. Müd. Yrd. 

Dr.Abdullah ÜNLÜ 
Enstitü Müdürü 

 

 

 

N
o  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yapacak Birim 

 
1 Kad n Çiftçilerin 

Seçimi 
x x x x          

2 Kad n 
çiftçilerin e itimi 

   x x         

3 
 

Bahçelerin kontrolü 
 

   x x X x       

4 Zararl  
yo unluklar n n 
belirlenmesi 
 

    x X x x      

5 Faydal  sal mlar n n 
yap lmas (demostrasy
on) 

    x X x x      

6 Sal nan faydal lar n 
takibi 

    x X x x x x    

7 Tarla günü     x  x       
8 Bas l  yay n ve 

görüntülü yay n 
    x  x       

9 Hizmet çi E itim x x x x          
 

N
o  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yapacak Birim 

 
1 Kad n Çiftçilerin 

Seçimi 
x x x x          

2 Kad n  
çiftçilerin e itimi 

   x x         
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3 
 

Bahçelerin kontrolü 
 

   x x X x       

4 Zararl  
yo unluklar n n 
belirlenmesi 
 

    x X x x      

5 Faydal  sal mlar n n 
yap lmas (demostrasy
on) 

    x X x x      

6 Sal nan faydal lar n 
takibi 

    x X x x x x    

7 Tarla günü     x  x       
8 Bas l  yay n ve 

görüntülü yay n 
    x  x       

9 Hizmet çi E itim x x x x          
 

 

Planlanan Faaliyet 
 

Planlanan 
Faaliyet 

 

Planlanan 

 

Planlanan 
Faaliyetin 

 
Yer 

Demonstrasyon 4 120 May s, Temmuz Dö emealt , Finike, Serik Manavgat 

Tarla Günü 4 120 May s -Temmuz Dö emealt , Finike, Serik Manavgat 

Çiftçi Toplant s  4 80 Nisan-Haziran Dö emealt , Finike, Serik Manavgat 

Çiftçi Kurslar  4 80 Nisan-May s Dö emealt , Finike, Serik Manavgat 

Çiftçi nceleme 
Gezisi (üretim tesisi 
gezisi) 

2 90 Nisan Antalya  

Panel - - - - 

Konferans - - -  

Sergi-Fuar - - - - 

Hizmet çi E itim 4 12 Ocak – ubat- 
Mart-Nisan 

ANTALYA l G da Tar m 
Hayvanc l k Müdürlü ü- BATEM 

Bas l  Yay n 2 1000 Ocak-Nisan Antalya 

Görüntülü Yay n 4 160 May s  Dö emealt , Finike, Serik ve 
Manavgat ’ta TV çekimi 

Di er - - - - 
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Harcama Kalemi 
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1.Y l 2018 2.Y l 2019 
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2 1 01 

Proje Giderleri 

   
3480  

 
 

3480 

    
 

     

1 6 90 
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2 9 01  
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Proje No TAGEM-17/ARG/12 

 Nevin Ba aran 

 Orçun Ç nar, Kadriye Yüksel, Muslime Tanriseven   

Kurum Besler G da Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret A . 

Projeyi Destekleyen Kurum TAGEM  

-  01.01.2018/31.12.2020 

 1.630.668 TL 

 80.000 TL 

Tüketicilerin de i en ya am tarzlar , daha sa l kl  ve uzun hayat istekleri faydal  etkileri olan g dalara talebi artt rm , 
sentetik koruyuculara kar  önyarg  olu turmu tur. Literatürde yer alan çal malar, g da ürünlerinde kullan lan katk  
maddelerinin insan sa l  üzerinde uzun süreli zararlara sebep oldu unu göstermektedir. Yap lan çal malar, Avrupa 
nüfusunun  0.03- 0.01' inin g da katk  maddelerine kar  duyarl  oldu unu göstermi tir. Ayr ca g da katk  maddelerinin 
baz  g dalar ve mikroorganizmalar için yeteri kadar koruyucu olmamas , ciddi ekonomik kay plara da sebep olmaktad r. 
Tüm bu veriler do rultusunda pek çok kurulu  ürünlerinde kulland klar  kimyasal katk  maddelerini azaltarak/kald rarak 
“temiz etiket veya E-free etiket” uygulamas na geçebilmek amac yla çal malar ba latm t r. Proje kapsam nda margarinde 
küf olu umunu engellemek amac yla sentetik koruyucular n yerine alternatif olarak kullan labilecek farkl  do al 
kaynaklardan biyoaktif ekstraktlar n elde edilmesi ve margarin uygulamalar nda antifungal etkilerinin incelenmesi 
hedeflenmi tir. Antifungal koruyucu olarak kullan labilece i dü ünülen do al kaynaklar; portakal, limon, bergamot, 
propolis, nar kabu u, tarç k kökü, elma kabu u, havuç, nane, sar msak, karanfil, kuzu kula , adaçay , zencefil, kantaron, 
zahter, so an kabu u, zeytin yapra  olarak belirlenmi tir. Elde edilen biyoaktif ekstraktlar n tat ve kokusunun 
perdelenmesi, ürün içerisinde stabilizasyonunun sa lanmas  ve uçucu bile enlerin uçmas n n engellenebilmesi amac yla 
biyopolimerler (kitosan, aljinat gibi…) ile mikroenkapsüle edilecektir. Bu hedef do rultusunda a a da belirtilen i  
paketlerinin gerçekle tirilmesi planlanm t r. 

Anahtar Kelimeler: Margarin, Antifungal, Mikroenkapsülasyon, Koruyucu  
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Asparajin Etken 

Bitkisinin Fitokimyasal Karakterizasyonu 
Proje No  

 Orçun ÇINAR 
 

 Prof.Dr.Sibel TUNÇ (Dan man) 

 Batem 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü (BAP Projesi) Yüksek Lisans Tez Projesi 

-  01.01.2018-01.01.2019 

 15000 

 - 

Asparagus L. cinsi Monocotyledones s n f  ve Liliaceae familyas  içinde yer al r. Asparagus bitkisi Avrupa’n n büyük bir 
k sm nda, Kuzey Afrika ve Bat  Asya’da yayg n bir ekilde sebze olarak yeti tirilmektedir. Asparagus’un köklerinin steroid 
yap da saponinler, racemofuran, asparajin ve racemosol gibi etken maddelere sahip olmas ndan dolay  antioksidan, 
antikanser, antibakteriyel ve öksürük kesici özelliklerinin bulundu u ispatlanm t r. Asparajin baklagillerin fidanlar nda ve 
ku konmaz bitkisinde bulunmaktad r. Asparajin, proteinlerin yap s nda bulunan bir aminoasittir. Asparajin, merkezi sinir 
sisteminin dengesinin korunmas  için gereklidir. De i ik türlerinin (en çok da A. officinalis ) çe itli k s mlar  üzerinde 
yap lan çal malarda ba ka etken madde gruplar na ait bile iklerin de varl  görülmü tür. Bu etken madde gruplar  
flavonoid ve antosiyaninler, organik asitler, aminoasitler, kükürtlü bile ikler, vitaminler, eker türevleri, alkaloidler, ya  
asitleri ve mineral elementlerdir. Asparagus bitkisiyle ilgili de i ik türlerde birçok çal ma bulunmas na ra men Türkiye’de 
yeti en ve sadece Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan Asparagus lycicus (Likya Ku konmaz ) ile ilgili kimyasal içeri i 
bak m ndan hiçbir çal ma bulunmamaktad r. Bu sebepten dolay  bu çal mada Asparagus lycicus (Likya ku konmaz ) 
bitkisinde bulunan asparajin etken maddesinin metot optimizasyonu ile metot validasyonunu gerçekle tirmek amaçlanm t r. 
Metot optimizasyonu, hareketli faz bile iminin, hareketli faz ak  h z n n, kolon s cakl n n ve enjeksiyon hacminin 
belirlenmesi deneylerini kapsamaktad r. Daha sonra kesinlik, do ruluk, do rusall k, seçicilik, kalitatif ve kantitatif tayin 
limiti parametrelerinin belirlenmesi ile metot validasyonu gerçekle tirilecektir. Ayr ca bitkinin fitokimyasal 
karakterizasyonunu ortaya koymak amac yla bitkide toplam fenolik ve flavanoid madde, fenolik ve flavanoid madde 
bile enleri, organik asit bile enleri, C vitamini, eker bile enleri, toplam ya , ya  asidi bile enleri miktar analizleri 
yap lacakt r. 

Anahtar Kelimeler: Asparagus lycicus, Asparajin, HPLC 
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Proje No  

 Ömer ÖZBEK 

 Harun KAMAN (Dan man) 

 Batem 

Projeyi Destekleyen Kurum AKDEN Z ÜN VERS TES  REKTÖRLÜ Ü 
Bilimsel Ara t rma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) (Doktora) 

-  2017-2019 

 19 000 TL 

 - 

Son y larda ülkemizde birçok tarla bitkisinde ve meyve bahçelerinde sulamada yüzeyalt  damla sulama sistemlerinin 
kullan m  artmaktad r. Yüzeyalt  damla sulama sistemlerinin kavun yeti tiricili inde ba ar l  bir ekilde uyguland  
ara t rmalar yurdumuzda ve farkl  ülkelerde gerçekle tirilmi tir.  

 taraf ndan gerçekle tirilen bir ara t rmada dünya kavun piyasas  istatistikleri incelendi inde ve 
Türkiye’nin söz konusu piyasadaki konumuna ili kin veriler de erlendirildi inde, ortaya ilginç bir tablo ç kt  görülmü tür. 
Ara t rmada yakla k 1,3 milyar ’l k uluslararas  pazar hacmine sahip olan kavunda, Türkiye’nin d  pazarlarda neredeyse 
hiç varl k gösteremedi i bir ürün oldu u belirtilmi tir. Ülkemizin dünya üretiminde ikinci s rada ki konumu baz al nd nda, 
kavuna gereken ilginin gösterilmedi i ifade edilmektedir. Ara t rmada dünya toplam kavun üretiminde 3.51 pay ile alt nc  
s rada bulan spanya yakla k 300 milyon ’l k (FAOSTAT 2012) ihracat gerçekle tirmesi örnek olarak gösterilirken, 
ülkemizin ihracat potansiyeli baz al nd nda kavun üretimi ihracat  aç s ndan önemli bir kapasiteye sahip oldu u 
görülmektedir. 
Bu ba lamda ba ta sulama programlamalar  olmak üzere, uygun yeti tiricilik teknikleri ile iç ve d  pazarda talebi 
kar layabilecek kadar verimli, kaliteli, hasat sonras  depolama dayan m  yüksek çe itlerin ara t r lmas  gerekmektedir. 
Antalya yöresi hem örtüalt  hem de tarla tar m nda kavun yeti tiricili i için l man iklim ko ullar  sayesinde önemli 
avantajlara sahiptir.  
Bununla birlikte damla sulama yöntemi, su tasarrufu sa lamas , etkin gübreleme, hastal klara kar  ilaçlaman n etkinli inin 
art r lmas , verim ile birlikte kaliteyede olumlu etkisi nedeni ile kavun yeti tiricili inde tercih edilen en uygun sulama 
yöntemidir. Çal ma ba ta akademik ara t rmalar olmak üzere, sulama programlar n n olu turulmas , kavun yeti tiricilerinin 
ihtiyac  olan teknik bilgi sa layacakt r. Bat  Akdeniz ve benzer iklim ku aklar ndaki kavun yeti tiricili inde ihtiyaç duyulan 
bilimsel ilk sonuçlar elde edilecek ve ilgili payda lar n hizmetine sunulacakt r. 
Anahtar Kelimeler: Kavun, Kalite Parametreleri, K s tl  sulama 
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DEVAM EDEN PROJELER 
DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 
 

Proje No 116 O 262 

 Doç. Dr. Köksal AYD N AK R 

 
Nazmi D NÇ, Dr. Cengiz ERDURMU , Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTA , Doç. Dr. 
Edip BAYRAM 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-1001 

-  01/02/2017-31/08/2019 

 282.292,50 TL 

 282.292,50 TL 

Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM)’nün Aksu Biriminde yer alan proje arazisi tava geldikten sonra 15-20 
cm derinlikte kulakl  pulluk ile sürülmü , daha sonra kesekleri parçalamak için diskaro çekilmi tir. Gübre ve yabanc  ot 
ilaçlamas  yap ld ktan sonra tekrar diskaro ve t rm k çekilip gübre ve ilac n topra a iyice kar mas  sa lanarak tohum 
ekimine haz r hale getirilmi tir. Yüzeyalt  sulama sistemi ve yüzeyüstü sulama sistemi için gerekli malzeme al mlar  
yap lm  ve projenin yöntem bölümünde sunuldu u gibi araziye tesis edilmi tir. 11 Nisan 2017 tarihinde toprak nem 
sensörleri projede belirtilen esaslara göre deneme parsellerine yerle tirilmi tir. 11 May s 2017 tarihinde Early Sumac çe idi 
sorgum tohumlar  s ra aras  45 cm, s ra üzeri 10 cm ve ekim derinli i 3-5 cm olacak ekilde ekilmi tir. 3 Haziran 2017 
tarihinde bitki boyu yakla k 10-15 cm’ye ula nca çapa ve seyreltme i lemi yap lm t r. Yüzeyüstü ve yüzeyalt  deneme 
parselleri sorgumun 1. geli me dönemi içerisindeki be  a amaya kadar e it sulama uygulamas na tabi tutulmu tur. Ara t rma 
sezonu boyunca kimi iklimsel parametreler arazi yak n ndaki meteoroloji istasyonu arac l  ile ölçülmü tür. Büyüme 
sezonu boyunca 19, 21, 22, 23, 30 May s ve 19 Haziran 2017 tarihlerinde toplam 59.8 mm ya  meydana gelmi tir. Bu 
ya n neredeyse tamam  tohum ekim tarihinden 10 gün sonra meydana gelmi tir. Yeti tirme mevsimi boyunca yüzeyüstü 
YÜ0, YÜ25, YÜ50, YÜ75 ve YÜ100 sulama konular na s ras yla 30.5, 140.0, 252.0, 364.6 ve 468.2 mm; yüzeyalt  YA0, 
YA25, YA50, YA75 ve YA100 sulama konular na ise 30.5, 130.2, 232.5, 335.2 ve 429.0 mm sulama suyu verilmi tir.  
Yüzeyüstü YÜ0, YÜ25, YÜ50, YÜ75 ve YÜ100 sulama konular nda topraktan kullan lan su miktarlar  s ras yla 115.7, 
113.2, 100.3, 71.4 ve 25.7 mm: yüzeyalt  YA0, YA25, YA50, YA75 ve YA100 sulama konular nda ise 115.7, 88.5, 69.1, 
55.1 ve 37.6 mm olarak belirlenmi tir. Yüzeyüstü sulama konular nda mevsimlik bitki su tüketim de erleri YÜ0, YÜ25, 
YÜ50, YÜ75 ve YÜ100 konular nda s ras yla 206.0, 312.9, 412.2, 495.8 ve 553.6 mm; yüzeyalt  YA0, YA25, YA50, YA75 
ve YA100 sulama konular nda ise 206.0, 278.4, 361.4, 450.1 ve 526.4 mm aras nda de i mi tir. 5 Eylül 2017 tarihinde 
bitkiler hasat edilmi  ve üzerinde gerekli ölçümler al nm t r. Her konuya ait parsellerden hasat edilen bitkiler, pres 
makinas ndan geçirilerek özsular  ç kar lm , kavanoz ve tüplere al narak Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 
Bölümüne eker ve biyoetanol analizleri için mayalanmak amac yla götürülmü tür. 

Anahtar Kelimeler: K s tl  sulama, Sorgum, Enerji bitkisi, Biyoetanol  

 



 

Sayfa 546 / 589 
 

DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 
 

Proje No  

 Keziban YAZICI 

 Alpaslan AH N 

 Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK 

-  2014-2017 

 148.638.17 TL 

 - 

Anavatan  olan Ortado u ve Kafkasya’da binlerce y ld r üretimi ve tüketimi yap lan nar (Punica granatum L.), kültür tarihi 
en eski olan meyve türlerinden biridir. Tropik ve subtropik iklim meyvesi olarak bilinmekle birlikte, s cak ve l man iklim 
bölgelerinde de s n rl  bir ekilde yeti ebilen nar n, dünyada ve ülkemizdeki üretim ve tüketimi ise her geçen gün 
artmaktad r. Bu art a paralel olarak farkl  özelliklere sahip yeni nar çe itlerine olan talep de artmaktad r.  
Ülkemizde seleksiyon ve adaptasyon çal malar  sonucunda 47 nar çe idi tescil ettirilmesine ra men, bu çe itler içerisinde 
yayg n olarak yeti tiricili i ve ihracat  yap lan nar çe idi Hicaznar’d r. Bu çe it k rm z  kabu u, koyu k rm z  daneleri, 
mayho  tad , bol verimlili i ve muhafazaya uygunlu u ile be eni kazanm , ancak, sert çekirdekli ve güne  yan kl na 
hassas bir çe ittir.  Ancak son y llarda yumu ak çekirdekli, tatl , koyu k rm z  daneli ve kabuklu, bol sulu ve iri daneli gibi 
birçok özelli i birlikte ta yan çe itlere olan talepler artmaktad r. Mevcut çe itlerimizle bu talepleri kar layamamam z 
nedeniyle yeni nar çe itlerinin geli tirilmesine ihtiyaç duyulmaktad r. Ülkemizde nar yeti tiricili inin bir di er önemli 
sorunu ise baz  y llarda  40-50’lere varan bir ürün kayb na neden olan güne  yan kl d r. Güne  yan kl  olu mu  nar 
meyvelerinin kabuk rengi kahverengiden siyaha kadar de i mektedir. Özellikle koyu k rm z  kabuk rengi en önemli kalite 
kriterleri aras nda yer alan narda bu durum meyvelerin albenisini önemli ölçüde azaltarak önemli bir ürün kayb na ve 
dolay s yla maddi kayba neden olmaktad r. Hatta baz  y llarda narlarda ekonomik kayba neden olan en önemli faktör olarak 
kar m za ç kmaktad r.  
Narlarda hem istenilen kalite kriterlerine sahip hem de güne  yan kl na dayan kl  çe itleri elde etmek konvensiyonel slah 
metotlar  kullanarak oldukça zor ve yap lmas  uzun süre almaktad r. Son y llarda geli tirilen markör yard m yla seleksiyon 
(marker assisted selection, MAS) moleküler slah teknikleri melezleme sonucu elde edilen bireylerden istenilen özellikleri 
ta yan bireyleri daha k sa zamanda ve daha etkili bir ekilde seçebilme imkan  sunmaktad r. Ayr ca, moleküler markörler 
kullan larak birden fazla istenilen özelli in bir çe itte toplanmas  daha k sa sürede mümkün olabilmektedir. Bu yöntem slah 
süresi uzun olan birçok meyve türünde ba ar  ile kullan lmas na ra men üretim ve tüketimi son y llarda artan narlarda 
moleküler slah çal malar n n kullan m  oldukça s n rl  kalm t r.  
Bu çal man n amac  bulk segregant analizi kullan larak, son y llarda önemi gittikçe artan narda, meyve özellikleri 
bak m ndan önemli karakterler aras nda yer alan k m z  meyve kabuklu, yumu ak çekirdekli ve güne  yan kl na 
dayan kl l k özellikleri ile ili kili moleküler markörler geli tirmektir.  
Anahtar Kelimeler:   Bulk Segregant Analizi, Nar, Moleküler Markör 
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Proje   

Proje No 214O066 

  Prof.Dr. Sebahattin ALBAYRAK 

 Dr. Mehmet ÖTEN Dr. Semiha ÇEÇEN 

 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-1003 

-  2015-2017 

 588.242 TL 

 145.000 TL 

Çal mada, TUB TAK-110 O 257 numaral  proje kapsam nda Göller yöresinde yer alan Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve 
Konya illerine ba l  22 ilçede toplam 60 farkl  duraktan klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) genotipleri ile 
SDÜBAP-3190-D1-10 numaral  proje kapsam nda Bat  Akdeniz Sahil ku a nda yer alan 13 ilçede toplam 26 farkl  
duraktan klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinde, fenolojik, morfolojik, verim ve kalite bak m ndan 
üstün özellik gösteren ayr ca moleküler karakterizasyon bak m ndan da farkl l k arz eden 10'ar adet genotip sentetik varyete 
slah nda kullan lmak üzere seçilmi lerdir.Proje kapsam nda her iki lokasyondan seçilen 10’ar genotip kendi ko ullar nda 

2013 y l nda çoklu melez (polycross) parselleri 10x10 latis deneme deseninde 4 tekrarlamal  olarak klon halinde tesis 
edilmi lerdir. Çoklu melez parsellerinden 2014 y l  temmuz ay nda tohum hasad  yap larak, her bir genotipin tohumlar  ayr  
ayr  hasat edilmi tir. Proje kapsam nda, Antalya lokasyonunda Kas m-2014 ve Isparta lokasyonunda ise Mart-2015 
tarihlerinde 10'ar adet genotipin tohumlar  döl kontrolü (progeni testi)  amac yla 4 tekrarlamal  olarak tesadüf bloklar  
deneme desenine göre ekimleri gerçekle tirilecektir. Döl kontrolü parsellerinde 3 y l boyunca; çiçeklenme tarihi, ana sap 
uzunlu u, yatma durumu, seyrekle me oran , ye il ot ve kuru ot verimi, kuru madde, ham ya  ve ham protein oran , ADF, 
NDF, ADL oranlar , sindirilebilir kuru madde oran , kuru madde tüketimi ve nispi yem de erleri belirlenecektir. Kantitatif 
olarak ölçülen de erlerde ise yonca genotiplerinin Genel Kombinasyon Kabiliyetleri belirlenecektir.Çal man n sonunda; 
genel kombinasyon kabiliyeti yüksek olan en az 7 genotip sentetik-0 elde etmek amac yla klonal olarak ço alt lacaklard r. 
Böylece, ülkemiz do al kaynaklar ndan toplanan yonca genotiplerinde sentetik varyete slah  yöntemini kullanarak  yar  
dormant ve nondormant özelli e sahip 2 adet yerli yonca çe idi geli tirme imkanlar  ortaya konmu  olacakt r.  Ayr ca, 
çal mada dormant, yar  dormant ve nondormant özelli e sahip 70 adet yonca genotipinin verim ve kalite özellikleri 
incelenerek, yeni bir yonca slah  program na kaynak populasyon olu turulacakt r. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, Islah, Türkiye  
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Proje No  

  

  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 BÜGEM 

 Dr. Semiha ÇEÇEN  

 Dr. Mehmet ÖTEN, Dr. Cengiz ERDURMU , Mustafa SOYSAL 

–  01.01.2013-31.12.2017 

 250 000 TL 

  

Ankara Merkez Tarla Bitkileri Ara t rma Enstitüsü koordinatörlü ünde yürütülen Türkiye Mera Varl n n 
ve Mera Durum S n flar n n Belirlenmesi Projesi kapsam nda Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü olarak 
sorumluluk alan m zda bulunan Antalya, Mu la ve Denizli illerinde mera durum ve s n flar n n belirlenmesi amac yla 
mera vejetasyon etüdleri yap lmaktad r. 

Proje kapsam nda; 
2013 y l nda Antalya ilinde 21 durakta çal ma yürütülmü tür. Duraklardan al nan toprak örnekleri analiz için 

ilgili Ara t rma Enstitüsüne gönderilmi tir. 
            2014 y l  çal malar nda ise Antalya ilinde 8 durakta, Mu la ilinde 24 durakta çal malar yürütülmü tür. Al nan 
toprak örnekleri analiz için ilgili Ara t rma Enstitüsüne gönderilmi tir.  

2015 y l nda; mera durum ve tespiti ile ilgili vejetasyon tespitine yönelik; Denizli ilinden 42 durakta 
vejetasyon etüdü yap ld , Duraklardan 42 adet toprak örne i al nm t r. Mu la ilinden 2014 y l nda gidilen 25 duraktaki 
çal malara ait veri giri i yap lm t r.  

2016 Mu la ilinden 26 durakta vejetasyon etüdü yap ld , Duraklardan 26 adet toprak örne i al narak toprak 
analizleri için Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynaklar  Merkezi Ara t rma Enstitüsüne gönderilmi tir.  
Anahtar Kelimeler: Mera varl , Mera durum s nflar , Bügem 
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Proje No 214O003 

 Mehmet PAMUKÇU 

 
Dr. ekip ERDAL, Ahmet ÖZTÜRK, Dr. Erkan ÖZATA, Prof. Dr. Burhan 
KARA,  Yar. Doç.Dr. Yalç n CO KUNER, Halil KAPAR 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK 

-  01.04.2015-01.04.2018 

 977.636,23 TL 

  

Cin  isimli TÜB TAK 1003 
Öncelikli Alan projesi, 214O003 numaral  “Elit/ileri kademede kendilenmi  cin m s r hatlar n n geli tirilmesi” ve 214O004 
numaral  “Yerli hibrit cin m s r çe itlerinin geli tirilmesi” olmak üzere iki alt projeden olu maktad r. Proje ile, cin (patlak) 
m s r nda adaptasyon yetene i yüksek, verimli, kaliteli ve uluslararas  çe itlerle rekabet edebilecek yerli hibrit çe it/çe itleri 
geli tirmek, ayn  zamanda yeni hibritlerin elde edilmesi için popülasyonlardan ümitvar ileri kademede (S5-S6) hatlar  slah 
etmek amaçlanm t r. Projenin birinci rapor dönemi olan 2015 y l nda proje önerisinde yap lan çal malar a a da 
özetlenmi tir. 

 
Genotiplerden ileri kademede kendilenmi  cin m s r hatlar n n geli tirilmesi için tarla ve serada kendileme ve 
seleksiyonlar n yap lmas  için ba lang ç materyali olarak projede belirtilen 103 adet popülasyon kullan lm t r. Ba lang ç 
materyalleri ön çal ma olarak 2014 y l nda ana ürün artlar nda BATEM Aksu Tarla Bitkileri deneme arazisinde m s r 
slah  parsellerinde kendilenerek S1 kademesine getirilmi tir. 2015 y l  yaz sezonunda ise, Antalya BATEM Aksu Tarla 

Bitkileri deneme arazisi m s r slah  parsellerinde, pedigri yöntemine göre s raya koçan seleksiyon metodu kullan larak S2 
düzeyinde toplam 240 adet hat aday  elde edilmi tir  

 
Moleküler analizler (SSR) ile saf hatlar n genetik uzakl klar n n tespit edilmesi ve melez kombinasyonlar n haz rlanmas nda 
bu verilerin dikkate al nmas  için DNA analizi yap lm t r. Proje kapsam nda DNA analizi yap lacak cin m s r hatlar  2015 
y l  ubat ay nda Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü, Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü ve POLTAR Tar m 
Ürünleri Ltd. ti’den temin edilmi tir. Cin m s r hatlar  Çank r  Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünün 
bitki yeti tirme odas nda, her bir saks ya 6 fide olacak ekilde ekimleri yap lm t r. DNA analizleri sonucunda SSR 
mark rlar na dayal   hatlar n genetik uzakl klar  belirlenmi tir. Genetik uzakl klar ve di er seleksiyon parametreleri 
gözönüne al narak saf hatlar aras nda melezlemeler yap lm t r.  Melezlemeler Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
Müdürlü ü deneme alan nda yap lm t r. Bu i  paketi kapsam nda her y l en az 50 adet tek melez yap lmas  
hedeflenmektedir. Melezler 2016 y l  m s r yeti tirme sezonunda 4 farkl  lokasyonda test edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Cin m s r, hat, slah, verim 
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Proje No 112G073 

 Ertu rul TURGUTO LU 

 Zeynep RYILMAZ, Gülay DEM R, Bora A SARAN, Mehmet ÖZDEM R 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK -1007  

-  15.12.2013 – 15.12.2017 

 541.902 TL 

 541.902 TL 

 Turunçgil sektörünün geli tirilmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu bakanl k olan G da, Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl ’n n acil ihtiyac  olan yeni çe it ve anaçlar n geli tirilmesi amac yla yap lan bu projede melezleme, mutasyon, 
somatik hibridizasyon, ploidi ve moleküler yöntemlerden yararlan lacak olup hedeflenen ç kt lar a a da sunulmu tur: 

1. Üretimi dönemini daha geni  bir zamana yaymak amac yla erkenci, orta-geç ve geç dönemde olgunla an portakal, 
mandarin (tangor ve tanjelo dahil), limon ve alt ntop çe itlerinin geli tirilmesi. 

2. Dünya pazarlar nda yer bulabilecek verimli ve yüksek kaliteli, özellikle çekirdeksiz ve iri meyveli portakal, 
mandarin (tangor ve tanjelo dahil) ve limon çe itlerinin geli tirilmesi. 

3.   Uçkurutan hastal na tolerant ve ticari de eri yüksek yeni limon çe itlerinin geli tirilmesi. 
4.   Ülkemize özgü verimli, iri, kaliteli ve renkli alt ntop çe itlerinin geli tirilmesi. 
5.   Alkali topraklara adapte olabilen, tristeza virüs hastal  ve Phytopthora citropthora etmeninin neden oldu u kök 

ve kök bo az  çürüklü ü hastal na tolerant yeni turunçgil anaçlar  geli tirilmesi. 
           Bu projeden elde edilecek ümitvar genotiplerle daha sonra yap lacak olan çal malar sonucunda geli tirilecek olan 
çe itlerin tescil edilerek üretime girmesi ile pazarlama sezonu geni leyecek, verim ve kalite artacak ve Ülkemizin turunçgil 
ihracat nda rekabet ans  önemli ölçüde yükselecektir. Öte yandan, Tristeza tehditi nedeniyle 95’i risk alt nda olan mevcut 
turunçgil bahçeleri için uygun anaç çal malar nda önemli bir noktaya gelinmi  olacakt r.  
          Projede 1., 2.,3. ve 4. i  paketlerinde hedeflenen amaçlara ula mak için BATEM Fatihi, Lane Late, Finike Yerli ve 
BATEM Bahar  portakal çe itleri, Lee ve Nova mandarin çe itleri ile Ray Ruby ve Sweetie alt ntop çe itlerine gamma n 
uygulamas  yap lm  olup 2016 y l  Haziran ay  itibar  ile mevcut mutant bireylerde M1V2 a amas na gelinmi tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Çe it, Anaç, Islah 
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 -vivo maternal haploid 

 
Proje No 115O394 

 ekip Erdal 

 
Rahime CENG Z, Ramazan TOKER, Ahmet ÖZTÜRK, Bülent CENG Z, 
Mehmet PAMUKÇU, M.Paul SCOTT 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-3501 

-  01.03.2016-01.03.2019 

 225.100 TL 

  

Bu ara t rman n amac  lizin ve metiyonin esansiyel amino asit içeri i bak m ndan yüksek m s r hatlar  ile verimli/ticari m s r 
hatlar  aras nda melezlemeler yaparak, özelliklere ili kin genetik bilgilerin yan s ra ba ar l  kombinasyonlar  tespit etmek, 
k sa sürede protein kalitesi yüksek m s r saf hatlar n  elde etmektir. Ülkemizde üretilen m s r n  78’i hayvanc l k sektöründe 
yem maddesi olarak kullan lmaktad r. Özellikle kanatl  yeti tiricili inde rasyonlar n büyük bir k sm n  olu turan m s r n en 
temel sorunu dü ük protein kalitesidir. Protein kalitesinin dü ük olmas n n sebebi ise en önemli iki esansiyel amino asit olan 
metiyonin ve lizin bak m ndan yetersiz olmas d r. Sözkonusu amino asit ihtiyac n n kar lanmas  için yem rasyonlar na 
d ardan katk  yap lmaktad r. Kullan lan sentetik metiyonin ve lizin yem katk  maddeleri için Ülkemiz her y l yurtd ndan 
ciddi düzeyde ithalat yapmaktad r. Bununla birlikte, yem katk  maddelerinin insan ve hayvan sa l na olas  etkileri bir 
tarafa, organik tar mda sentetik amino asitlerin kullan lamayaca  dü ünüldü ünde bitki slah  yöntemleri ile m s rda lizin ve 
metiyonin seviyesinin artt r lmas  oldukça önemli bir konudur. Dünyada lizin protein seviyesinin artt r lmas  önemli bir 
a amaya gelmi , günümüzde lizin seviyesi yüksek tropikal çe itler tar mda yer alm t r. Ancak metiyonin ile ilgili çal malar 
nispeten daha yenidir. Konu ile ilgili m s r slah nda Ülkemizde bu güne kadar herhangi bir çal maya rastlan lmam , lizin ve 
metiyonin seviyesi yüksek m s r çe idinin üretimde yer ald na dair herhangi bir kay t tespit edilememi tir. Populasyon, 
çe it ve hat ihtiyac n n yan nda uluslararas  literatürde de konu ile ilgili önemli eksiklikler tespit edilmi tir. Bu öngörüyle, 
proje sonuçlar n n uluslararas  literüre önemli katk lar sa lama potansiyeli bulunmaktad r. Ara t rmam z, m s rda bu yönde 
çe it slah  için önemli bir ad m olup klasik ve biyoteknlojik yöntemlerin birlikte kullan lmas  sonucu birden çok amaca 
ula may  hedefleyen bir çal mad r. Ara t rmada, 2016 y l nda 8x8 tam diallel melez kombinasyonlar elde edilecek, F1’ler 
Antalya ve Sakarya ekolojik ko ullar nda 2017 ve 2018 y l nda test edilecektir. K sa sürede saf hat elde etmek için in-vivo 
maternal haploid tekni i kullan lacak ve elde edilecek katlanm  haploid m s r hatlar  birçok özellik bak m ndan 
tan mlanacakt r. Projenin en önemli katk lar ndan bir di eri ise çal ma sonucunda nitelikli ve kaliteli  100 homozigot m s r 
hatlar  elde edilecektir. Gelecek dönemlerde bu hatlarla yap lacak melezlemeler sonucunda kaliteli çe it veya çe itler ülke 
tar m na sunulabilecektir.  

Anahtar Kelimeler:  M s r, protein kalitesi, lizin, metiyonin, in-vivo, katlanm  haploid, kendilenmi  hat  



 

Sayfa 552 / 589 
 

DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 Siyah Mersin (Myrtus communis 

 
Proje No 116O617 

 Esra ALIM 

 Arzu Bay r YE N, Muharrem GÖLÜKCÜ, Orçun ÇINAR 

 Kurum Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü (BATEM) 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-3001 

-  15.07.2016-15.07.2018 

 54.283,00 TL 

  

Çal mada, siyah mersin (Yakup tipi) meyvelerinde Gibberellik Asit (GA3)'in çekirdek ve meyve kalitesi 
üzerindeki etkileri ara t r lm t r. Ara t rma Antalya’da 2016-2018 y llar  aras nda yürütülmü tür. Çiçeklenmenin farkl  
a amalar nda (balon a amas nda 1 kez, balon + tam çiçeklenmede 2 kez, balon + 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) tüm bitkilere 100 ppm GA3 uygulanm t r. Kontrol uygulamas nda ise sadece saf su kullan lm t r. 
Ayr ca projede meyvelerin t bbi de erinin yüksek oldu u hasat zaman  belirlenmi tir. Proje kapsam nda fenolojik gözlemler 
ile uygulamalardan elde edilen meyvelerin pomolojik ve biyokimyasal analizleri yap lm t r. Çal mada ayr ca GA3'in polen 
tüpü geli imi üzerindeki etkileri belirlenmi tir.  
  Ara t rma sonucunda GA3 uygulamalar  meyvelerdeki çekirdek say s n  önemli ölçüde azaltm t r. Balon, tam 
çiçeklenme ve meyve tutumunda ard  ard na üç kez 100 ppm GA3 uygulamas  kontrolde 9.95 (adet/meyve) olan çekirdek 
say s n n 2.35 (adet/meyve)’e dü ürmü  ve “Az Çekirdekli” meyve s n f nda yer almas na neden olmu tur. Ayr ca yine ayn  
uygulama meyvelerin toplam çekirdek a rl n  96.70 (mg/meyve)’den 28.12 (mg/meyve)’ye, meyvedeki çekirdek oran n  
ise 14.45’den 5.07’ye kadar dü ürmü  ve 11.33 oran nda tamamen çekirdeksiz meyve olu umu gerçekle mi tir. 
Ara t rmada GA3‘ün polen çimlenmesini ve polen tüpü geli imini engelleyerek çekirdek say s n  ve olu umunu önledi i 
belirlenmi tir. Di er taraftan, GA3 uygulamalar  meyvelerin a rl klar nda ve boyutlar nda de i iklik yaratmazken 
meyvelerin toplam fenolik madde ve antioksidan aktivitelerinin azalmas na, baz  fenolik bile ik içeriklerinin ise artmas na 
neden olmu tur.  
Çal ma kapsam nda siyah mersin meyveleri olgunla t kça meyve a rl , meyve hacim a rl , meyve eni, meyve boyu,  
SÇKM ve pH de erleri artm , meyve eti sertli i, meyve kopma kuvveti, toplam kuru madde, kül ve TA miktarlar  ise 
azalm t r. Ayr ca hasada yakla t kça meyvelerin toplam fenolik madde, flavonid madde, antioksidan kapasitesi azal rken, 
antosiyanin ve 1,8-sineol miktar n n artt  tespit edilmi tir. Siyah mersin meyveleri 10 Eylül’de ben dü me, 24 Kas m’da 
ise yeme olum a amas na geldi i belirlenmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Siyah mersin,  gibberellik asit, çekirdek say s , fenolik bile ikler, hasat olgunlu u 
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Proje No  

 Serap Melike SÜLÜ 

 Prof. Dr. Soner SOYLU (Dan man), Doktora Projesi 

Projenin  BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

-  12.06.2015-12.06.2018 

  

  

Bu çal man n amac , Antalya ilinde karpuz (ve varsa yak n akraba bitkiler) üretim alanlar ndaki sa l kl  
bitkilerin yaprak, gövde, çiçek, kök, kökbo az  ve meyve k s mlar ndan al nacak örneklerden endofit 
bakterilerin izolasyonu, te hisi, bu bakterilerin bitki geli imi ve Acidovorax citrulli’nin neden oldu u karpuz 
bakteriyel fide yan kl  hastal n n geli imi üzerine olan etkinli inin ara t r lmas d r. Bu çal mada, endofit 
antagonist bakterilerin, tohumla ta nan Acidovorax citrulli’nin mücadelesine yönelik verim ve kaliteyi art ran, 
iyi tar m uygulamalar n  destekleyen, çevre dostu ve karpuz tar m nda hem bitki geli imini te vik eden, hem de 
hastal n kontrolünü sa layabilecek bir biyolojik preparat olarak kullan lma potansiyellerinin belirlenmesi 
hedeflenmi tir. Çal ma, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 
Enstitüsü Müdürlü ü (BATEM)’nde yürütülmektedir. Çal mada, önceden belirlenen ilçelere survey 
çal malar  gerçekle tirilmi  ve antagonist endofit bakteri izolatlar n n elde edilmesi amac  ile, sa l kl  karpuz 
ve yak n akraba kabakgil (kavun, kabak, h yar vb.) bitkilerinin ana kökbo az , kaz k kök, gövde, yaprak, çiçek 
ve meyvelerinden örnekler al nm t r. Al nan örneklere izolasyon çal malar  yürütülmü  ve 472 adet aday 
endofit bakteri tespit edilmi tir. Bu izolatlara bir dizi biyokimyasal test uygulanm  ve sonuçlar kaydedilmi tir. 
zolatlara uygulanan ikili kültür testi sonucunda, 11 adet izolat antagonist özellik göstermi tir. Antagonistlerin 

kesin tür te hisleri, biyokimyasal testler ve MALDI-TOF sistemi ile gerçekle tirilmi tir. 2017 y l  çal malar  
kapsam nda, seçilen 11 adet antagonistin siderofor üretme aktiviteleri ve fosfor çözme indeksleri belirlenmi  
olup, bu izolatlar n bitki geli imi ve hastal k ç k na etkisini belirlemek amac yla Ac’ye hassas karpuz 
çe itlerine ait tohumlar temin edilmi tir. 
Anahtar Kelimeler: Karpuz,  Bakteriyel Fide Yan kl , Biyolojik Mücadelede, Endofit Bakteri 
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Proje No 116O617 

 Haluk TOKGÖZ 

 Doç.Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ, Orçun ÇINAR, Dr.Fatma UYSAL 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-1003 

-  15/08/2017-15/08/2020 

 1.981.470,00-TL 

 260.031TL 

Bu projenin amac , g da ve kozmetik sektöründe antioksidan olarak kullan lmak üzere ülkemiz aç s ndan önemli t bbi ve 
aromatik bitki olan biberiyeden diterpenlerin (karnosik asit ve karnosol) ve koku verici uçucu ya n izolasyonu, 
safla t r lmas  ve karakterizasyonudur. Projeyle, Türkiye’de yeti tirilen biberiyeden g da ve kozmetik sanayinde 
kullan lmak üzere sentetik antioksidanlara alternatif, katma de eri ve ticarile me potansiyeli yüksek do al antioksidan 
geli tirilmesi ve bu yolla ülkemizin katk  maddesi ithalat n n azalt lmas  amaçlanmaktad r. Ayr ca, bitkiden tamamen 
faydalanmak amac yla, uçucu ya  k sm n n da elde edilerek kozmetik sanayinde do al koku verici ve antibakteriyel 
özellikte madde olarak kullan lmas  hedeflenmektedir. Bu projenin hedefleri:  G da ve kozmetik sektöründe do al 
antioksidan katk  maddesi olarak kullan lmak üzere biberiye ekstrakt ndan elde edilen diterpenlerin (karnosik asit ve 
karnosol miktar  toplam  kütlece en az 25 olacak ekilde) safla t r lmas , Elde edilen diterpenlerin enkapsüle edilerek 
stabilizasyonunun art r lmas , suda ve ya da çözünen toz ve s v  formlar n n geli tirilmesi, Do al antioksidan üretim 
prosesinin bir yan ürünü olan biberiye uçucu ya n n elde edilmesi, Laboratuvar ölçekli çal malar n pilot ölçe e 
aktar lmas  ve endüstriyel üretim yönteminin belirlenmesi,Geli tirilen do al antioksidan n g da (köfte, tavuk nugget, 
k zartmal k ya ) ve kozmetik sektöründe (ya lanma kar t  krem, göz kremi ve serum) uygulamas n n yap lmas  ve 
antioksidan etkinli inin do rulanmas , Geli tirilen uçucu ya n kozmetik ürünlerine (akne kar t  jel ve vücut spreyi) 
uygulanmas  ve antibakteriyel etkinli inin do rulanmas d r 

Anahtar Kelimeler: Biberiye,  karnasol, karnosik asit, uçucu ya  
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 Türkiye ve KKTC’deki 
 

Proje No TAGEM/17/A07/P09/005 

Proje Yürütücüsü Dr. Levent KESK N 

 
Adnan HACIKÜÇÜK, Fulya YÜCEOL ,  Orçun ÇINAR, Nurtaç ÇINAR, 
Prof.Dr.Önder TÜRKMEN Prof Dr. Mustafa PAKSOY, Prof.Dr. Ramazan 
Süleyman GÖKTÜRK 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum TAGEM 

-  01.01.2017-31.12.2021 

Bütçe 48 000 TL 

  

2017 y l nda Proje kapsam nda KKTC’deki farkl  lokasyonlardaki enginar arazileri ve yabanilerinin bulundu u alanlarda 
i aretlemeler yap lm t r. Ada’da özellikle yerli yabani tiplerin bulundu u lokasyonlara a rl kl  olarak gidilmi tir. Ayr ca 
Türkiye’de zmir, Mu la, Antalya, Denizli ve Sakarya illeri ve ilçelerinde araziler gezilmi  ve gidilen lokasyonlarda 
i aretleme yap lm  ayr ca toplanan örneklerden bir koleksiyon bahçesi kurulmaya ba lanm t r.    

Anahtar Kelimeler: Enginar (Cynara spp.),  Kardon, Gen Kayna , Morfolojik Karekterizasyon 
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Proje No  

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 

 Dr. Ahu ÇINAR, Dr. Safinaz ELMASULU, Dr. Mustafa ÇÜREK, Dr. Figen 
KÜTÜKO LU, Serkan KARA, Özlem ASLAN 

 Akdeniz Üniversitesi 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi 

-  14.04.2017-14.10.2019 

Bütçe 49.998,37 TL 

 - 

Silaj; suca zengin ye il yemler, di er baz  bitkisel ürünlerle, endüstriyel ve tar msal art klar n oksijensiz ortamda 
fermentasyonu sonucunda elde edilen bir kaba yem kayna d r. Dünyada özellikle gevi  getiren hayvanlar n beslenmesinde 
silaj kullan m  gün geçtikçe art  göstermektedir. Ye il yemler için iyi bir saklama yöntemi olup kuru ota göre daha dü ük 
bir besin madde kayb  olmaktad r. Bunun yan nda her i letmede daha ucuz bir maliyetle ve kolayl kla üretilebilmesi silaja 
gösterilen ilginin artmas n n en büyük nedeni olarak kabul edilmektedir.  

Bu projenin amac , sorgum ve yonca silajlar nda stevya kuru at k saplar n n de erlendirilerek silaj kalitesini 
artt rmaya yönelik ara t rma yapmakt r. Bu amaçla 3 farkl  silaja ( 100 sorgum, 70 sorgum + 30 yonca ve %100 
yonca) 0, 20, 40, 60, 80 ve 100 g/kg kuru madde esas na göre stevya ilave edilerek yeni silaj kombinasyonlar  
olu turulacakt r. Bu silajlar laboratuar ko ullar nda 60 gün süreyle fermantasyona tabi tutulduktan sonra aç larak gerekli 
analizler yap lacakt r. Silajlarda; duyusal de erlendirmeler, besin maddesi içerikleri (Kuru madde, ham protein, ham ya , 
ham selüloz, ADF (asit deterjanlarda çözünmeyen karbonhidratlar), NDF (nötral çözücülerde çözünmeyen karbonhidratlar), 
ADL (asit deterjanda çözünmeyen lignin), ham kül, suda çözünebilir karbonhidrat, ve pH de erleri), organik asit içerikleri 
(laktik asit, asetik asit), mikrobiyolojik özellikler (laktik asit bakteri say s , toplam küf say s , toplam maya say s ) ve in 
vitro gaz üretimi belirlenecektir.  

Çal ma sonunda; protein içeri i dü ük olan sorgum silajlar n n bu eksikli inin giderilmesi, zor silolanan bitkilerden olan 
yoncan n fermantasyon özelli inin geli tirilmesi ve bunlar n stevya kuru at k saplar  de erlendirilerek yap lmas  
hedeflenmektedir. Böylece, hem at l durumda olan bitkisel materyaller de erlendirilmi  olacak hem de gerek sorgumun 
gerekse yoncan n silaj kalitesi artt r lm  olacakt r. Ayn  zamanda, hayvanc l k ile u ra an üreticilerin en büyük 
problemlerinden olan kaba yem temini için yeni bir seçenek ortaya konacakt r. 
Anahtar Kelimeler: Silaj, sorgum, yonca, stevya, kalite özellikleri 
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Proje No 2014.03.0121.008 

 Nurtaç ÇINAR 

 Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk (Dan man) Doktora Projesi 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi-  BATEM 

-  2014-2017  

 25.000 

  

Yabanil bir meyve olan Geyik elmas  (Eriolobus trilobatus(Labill. ex Poiret) M. Roem.), ülkemizin kurakl a dayan kl , 
meyve kalitesi yüksek, peyzaja uygun, ilginç ve ender odunsu bir türüdür. Dünyada ve ülkemizde nadir olarak bulunan ve 
yüksek koruma statüsünde olan bir bitkidir. Proje ile Antalya li’nde yay l  gösteren geyik elmas  (E. trilobatus) türünün, 
biyolojik, ekolojik, morfolojik, kimyasal ve etnobotanik özellikleri detayl  olarak ara t r lacak, moleküler ve palinolojik tan s  
yap lacak, tehlike alt nda olarak belirtilen türün tohum, çelik ve doku kültürü uygulamalar  ile ço alt m olanaklar  
belirlenerek do adaki devaml l  sa lanacak ve yeti tiricili i te vik edilecektir. Ayr ca türe ait Antalya-Gömbe’de bulunan 
genç populasyon 1976 y l nda endemik varyete olarak (E. trilobatus var. sorgerae Browicz) bilim dünyas na tan t lm , 2013 
y l nda ise sinonim yap lm t r. Yap lacak moleküler, palinolojik ve anatomik çal malar bitkinin durumuna netlik 
kazand r lmas nda yararl  olacakt r. Çal man n materyalini Antalya s n rlar  içinde yay l  gösteren Geyik Elmas  türüne ait 
a açlar olu turacak, a açlar n form bilgileri, lokasyon özellikleri ve bitki floras  kay tlar  al nacak ve toprak analizleri 
yap lacakt r. Meyve analizleri hasatta ve saman içinde olgunla t r ld ktan sonra (halk kullan m ) olmak üzere 2 zamanl  
olarak, yaprak analizleri ise çiçek döneminden 8-12 hafta sonra yap lacakt r. Planlanan laboratuar analizleri (toplam fenolik 
madde, flavonoid miktar , antioksidan aktivite, C. vitamini, aroma bile imi) ile türün meyve, yaprak ve çiçek t bbi özellikleri 
belirlenecek, ço alt m denemelerimiz ile elde edilecek veriler ise türün meyve a ac , peyzaj bitkisi yada anaçl k olarak 
kültürü için temel olu turacakt r.  

Anahtar Kelimeler:Geyik elmas , Eriolobus trilobatus,Antalya 
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Fortune Mandarininde Mutasyon Yoluyla Alternaria alternata f.sp. citri 
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 Ertu rul TURGUTO LU 
 Dan man: Prof. Dr. brahim BAKTIR 

 
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Ara t rma Projeleri Birimi 
-  2015-2019 

 24.996 
 - 

Alternaria alternata f.sp. citri etmeninin neden oldu u turunçgillerde kahverengi leke hastal  ilk kez 1903 y l nda 
Avusturalya’da Emperor mandarinlerinde ve 1976 y l nda da Florida’da Dancy tangerini, Minneola ve Orlando 
tangelolar nda görülmü tür. Daha sonraki y llarda da Güney Afrika Kolombiya ve srail’de görülmü  ve önemli ekonomik 
kay plara neden olmu tur. 
           Söz konusu hastal k Akdeniz bölgesinde yeti tiricili i yap lan Minneola tangelo’nun dikim alanlar nda ciddi 
azalmalara neden olmu  ve ayr ca yeti tiricilik aç s ndan geççi bir çe it olan Fortune mandarininin geli imini engellemi tir. 
Mutasyon slah  ile turunçgillerde kahverengi leke hastal na hassas oldu u bilinen Fortune mandarini mutantlar  aras nda 
tolerant genotiplerin bulunabilece i öngörülmektedir.  
           Mutant bireyler aras nda hassas ve tolerant olarak bulunan genotiplerdeki hormonal de i imin (oksin, gibberellin, 
sitokinin, absisik asit) belirlenmesi ve bu hormonlar n söz konusu hastal a kar  hassasiyet veya tolerantl k ile ili kilerinin 
ortaya konulmas  hedeflenmektedir. 2017 y l  içerisinde elde edilen mutant bireylerden tolerant ve hassas olarak bulunan 
bireylerde hormonal de i imin belirlenmesi çal malar  yap lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Fortune, Mutasyon, Islah, Alternaria alternata 
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 PMR6 Kavununun RIL Populasyonunda Podosphera xhanthii 'nin 

 
Proje No 116O200 

 Dr. Abdullah ÜNLÜ 

 
Mine ÜNLÜ, Dr. lknur POLAT, Dr. H. Filiz BOYACI,  

Dr. Rana KURUM, Aytül K TAPCI   

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum TUB TAK (1001) 

-  1.02.2017/1.02.2020 

 142.563.04 TL 

 142.563.04 TL 

Ülkemizde yayg n olarak görülen etmen Podosphaera xanthii’dir. 
kapsam nda yürütülen  

 konulu i  paketinde yayg n olan etmenin Podosphaera xanthii’nin 5 nolu rk na ait oldu u 
belirlenmi tir (Ünlü vd., 2010). Buna ilaveten ayn  i  paketinde küllemeye kar  yeni bir klasik test metodu da 
geli tirilmi tir (Ünlü ve Ünlü, 2012). Ayr ca bu etmene kar  dayan kl  yar yol materyalleri geli tirilmi tir. Ancak, 
etmenin obligat parazit olmas  nedeniyle saklanmas , yap lacak çal malarda virülensli inin korunmas  oldukça zor olup 
uzmanl k gerektirmektedir. Klasik test metodlar nda sonuçlar n al nmas  uzun zaman almaktad r. Bütün bu 
olumsuzluklar moleküler markörlerin (belirteçlerin) kullan lmas  ile a labilmektedir. DNA mark r teknolojisi, büyük 
ölçüde fenotipik varyasyona neden olan genetik faktörler hakk nda bilgi edinmemizi sa lamaktad r. Moleküler 
markörlerin en etkili kullan ld  alan, karma k kal t ma sahip olan birden çok gen taraf ndan idare edilen kantitatif 
karakterlerin (QTL) tan mlanmas  olmu tur. Gene yak n moleküler mark rlar n elde edilmesi slahç lara avantaj 
sa lamaktad r. Üzerinde çal lan dayan kl l k genleri ile ilgili moleküler markör veya markörler olu turuldu u zaman, 
slah n her a amas nda dayan kl  ve duyarl  bitkiler birbirlerinden h zl  ve güvenli ekilde ayr labilmektedir. Böylece 

zaman ve i gücü kayb  azalt lmaktad r. Hastal k testlemelerin zorlu u ve bu konuda bulunan moleküler markörlerin 
yetersizli i nedeniyle ülkemizde yürütülen küllemeye dayan kl  kavun slah çal malar  henüz belirli bir sonuca 
ula mam t r. Ülkemizde küllemeye kar  yerli dayan kl  çe it bulunmamaktad r. Bu çe itlere olan ihtiyaç halen 
yurtd ndan ithalat yoluyla temin edilmektedir. Bu da ülkemizi d a ba ml  k lmakta ve her y l yurtd na döviz 
harcanmaktad r.  

Bu projede, küllemeye dayan kl l k karakterini kontrol eden kantitatif karakter lokuslar  (QTL) belirlenmi  olan Pm-
5 geni için TÜB TAK 109G029 nolu projede yazl k tip olan TF37 ile PMR-6 genotipi melezinden geli tirilen RIL 
popülasyonunda SRAP, SSR, ISSR, TRAP, CAPS, SCAR olmak üzere 6 markör sistemi kullan larak QTL mapping ile 
detayl  tarama yap lacak ve gene yak n markörler belirlenecektir. Ayr ca, Ülkemizde ilk kez yürütülecek böyle bir 
çal man n sonuçlar n n gelecekte kavun üzerinde yap lacak ara t rmalara yön vermesi aç s ndan önemli etkilerde 
bulunmas  beklenmektedir. Di er bir amac m z, TÜB TAK 109G029 nolu proje kapsam nda be  farkl  ana grubundan 
geli tirilen küllemeye dayan m  yüksek yar yol materyallerini kullan larak örtüalt nda en fazla ekim alan na sahip olan 
yazl k tipte yerli çe it geli tirmek ve ülkemizin d a ba ml l n  azaltmakt r. 
Anahtar Kelimeler:PMR6 Kavun,RIL popülasyon, Podosphera xhanthii, Qtl Haritalamas  
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Proje No  

 ERTU RUL TA TEK N,  
 

 Mustafa SOYSAL 

 Antalya l G da Tar m ve Orman Bakanl  l Müd. -BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Yay m Dairesi 

-  01.01.2017-31.12.2019 

 24 970 TL 

  

         Dünya pazarlar nda t bbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktad r. limiz farkl  iklim ve 
ekolojik ko ullara sahip olup, floras nda çok say da bitki türü ve çe itlili i içermektedir. Bu sebeple limiz do adan 
toplanan ve kültürü yap lan t bbi ve aromatik bitkiler aç s ndan büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. Baz  türlerde 
do adan toplama ekonomik olabilir, ancak do adan toplanan bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmek zordur. 
Do adan toplanan bitkilerde kalitenin her zaman istenen düzeyde olmamas , toplama sonras  i leme, depolama ve 
nakliye ko ullar n n yeterince kar lanamamas  gibi sebeplerle t bbi ve aromatik bitkilerin tar m n n yayg nla t r lmas  
gerekmektedir. 
        Ayr ca limizde kuru tar m alanlar nda a rl kl  olarak hububat yeti tiricili i yap lmaktad r. Bu ürünlerden elde 
edilen birim alan gelirleri dü ük oldu u için çiftçilerimiz alternatif ürün aray  içerisine girmektedir. Do al ve 
biyolojik kaynaklar n korunmas  ve k rsal kalk nman n sa lanmas  amac yla, limizde t bbi ve aromatik bitkilerin 
üretimlerinin artt r lmas , ürünlerin çe itlendirilmesi, kalitenin iyile tirilmesi ve üretimde kad n çiftçilerimize de yer 
verilmesi gerekmektedir. Bu proje ile ekonomik de eri yüksek lavanta yeti tiricili inin yayg nla t r lmas  
amaçlanmaktad r. 

       Tar m sektöründe k rsal alanda giri imci ve üretici olarak rol alacak kad nlar m z  uygun yay m yöntemleri ile 
e itmek, yeni teknik ve teknolojileri kullanma kabiliyetini onlara kazand rmak, ya ad klar  ortamda lavanta 
yeti tiricili inde gönüllü uygulay c lar haline getirmek, yeniliklere aç k, üretimin içinde ya ayan  çiftçilerden olu an bir 
yay m alt yap s  olu turmak,  yenilikçi-modern ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini art rarak, 
tar mda kad n giri imcili ini en üst seviyeye ula t rmak hedeflenmektedir. Bu proje sonucunda; kad n üreticiler t bbi ve 
aromatik bitki yeti tiricili i ile ilgili ö renmi  olduklar  bilgi ve becerileri di er çiftçilere aktararak üretimin 
yayg nla t r lmas na ve piyasan n talep etti i kalite ve standartta ürün elde edilmesine arac  olacaklard r.      
Anahtar Kelimeler: Lavanta, Antalya, Kad n çiftçi  
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Dr. Volkan GÖZEN, Ertu rul TA TEK N, Ay egül SARISU, Recep Ali 
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Bütçe 120 000 TL 
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Bakanl m z son y llarda personel al mlar n  genelde TAR-GEL projesi kapsam nda yapmaktad r. Bunun yan nda az da 
olsa di er personel al mlar  da yap lm t r. 
Bakanl m z ta ra te kilatlar  son y llarda destekleme çe itlerinin de artmas  ile daha fazla evrak, yaz ma ve veri giri i 
i leri ile u ra maktan araziye daha az ç kabilmektedir. 
Bakanl m z n ilk y llar ndan itibaren gelenek halinde uygulanan usta ç rak ili kisi yeni ba layan teknik personelin konu 
uzman  tecrübeli personelle uzun zaman beraber çal arak konuyu arazide ö renme imk n na sahipti. Ancak son y llarda bu 
e itim metodu çe itli sebeplerle uygulanmamaktad r. 
Teknik personel arkada lar fakültelerde ilgili bölümden mezun olmakta ancak köylere gidildi inde her türlü zirai konuya 
çözüm bulma zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. 
Power Point sunu ile yap lan hizmetiçi e itimlerde eksik kalan uygulama k sm  bu proje ile tamamlanm  olacakt r. 
Böyle bir durumda yeni göreve ba layan teknik personelin konu uzmanl  seviyelerinin dü ük olmas  ileride ilimiz için 
büyük bir eksiklik te kil edecektir. 
E itimleri tamamlayan teknik personeller daha sonra bulunduklar  bölgelerde son y llarda artan sera ve meyve alanlar nda 
uzun y llar öncülük ederek hizmet etme imkan  bulacaklard r 

 
Anahtar Kelimeler. Çiftçi, E itim, Yay m 
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DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 Edilen 

 
Proje No FDK-2015-180 

 Zeynep ERYILMAZ 

 Pro.Dr. Hamide Gübbük 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü-Akdeniz ;Üniver 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üni. 

-  2014-2019 

 24.941,68 TL 

  

Tropik ve subtropik iklim ku a nda sofral k ve sanayilik olarak de erlendirilen önemli meyve gruplar ndan biri olan 
turunçgillerin dünyada co rafi da l m n  belirleyen en önemli faktör dü ük s cakl klard r. Dünyada 400 kuzey ve güney 
enlemleri aras nda s cakl n -6.60 C alt na dü medi i 30’dan fazla ülkede ticari olarak yeti tirilebilmektedir. Dü ük 
s cakl klar önemli derecede verim ve kalite kay plar na neden olmaktad r. Ülkemizde turunçgil üretim alanlar n n imara 
aç lmas  sonucu üretim biraz daha serin olan iç k s mlara kaym t r. Bu nedenle so u a toleransl  yeni çe itlere 
gereksinim duyulmaktad r. Turunçgillerde çe it geli tirmede klasik slah yöntemlerinden melezleme slah nda ya anan 
zorluklar nedeniyle son y llarda en fazla tercih edilen mutasyon slah  yöntemidir. Fakat günümüze kadar turunçgillerde 
mutasyon slah  ile ilgili çal malar özellikle çekirdeksiz tiplerin geli tirilmesine yönelik olarak yap lm t r. So u a 
toleransl  tiplerin geli tirilmesine yönelik çal malar oldukça s n rl  kalm t r. Bu nedenle haz rlanan bu projede; 
mutasyon slah  yöntemiyle dünyada turunçgil sektöründe önemli bir yere sahip olan Moro portakal , Interdonato limonu, 
Meksika laym  çe itlerinde en uygun etkili mutasyon dozunun (EMD) belirlenmesi ve etkili mutasyon dozuna göre her 
bir türe ait çe itte bir populasyon olu turulmas , ayr ca de i ikli in stabil kald  M1V3 bireylerinde ve so u a 
toleransl l k çal malar nda nispi su içeri i, klorofil miktar , yapraklarda toplam protein miktar , membran geçirgenli i 
( ), prolin analizi ve yapay don testlerinin mutant bireylerin belirlenmesinde kullan labilirli inin test edilmesi 
amaçlanm t r. 

Anahtar Kelimeler. Mutasyon, So u a tolerans, biyokimyasal analiz 
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DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 
 

Proje Lideri Dr. Giovanni GUILIANO  

 
ENEA-Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile - ITALYA 

 

 

WUR-DLO Wageningen University - Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
NL 

JHI The James Hutton Institute UK 

HUJI The Hebrew University of Jerusalem IL 

IPK Leibniz Institut fuer Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung DE 

UPV Universidad Politécnica de Valencia ES 

UniTO Università degli Studi di Torino IT 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique FR 

CRA Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria IT 

ARO The Agricultural Research Organisation of Israel – The Volcani Centre IL 

Eurice European Research and Project Office GmbH DE 

IHAR-PIB Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin - Pa stwowy Instytut Badawczy 
PL 

CIP Centro Internacional de la Papa PE 

PHEN Phenome Networks Ltd. IL 

BATEM Ministry of Food, Agriculture and Livestock – Bati Akdeniz 
Agricultural Research Institute TR  

MVCRI Maritsa Vegetable Crops Research Institute BG 

AVRDC AVRDC – The World Vegetable Center TW 

BLUMEN Blumen Group Spa IT 
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SATIVA Consorzio Sativa IT 

Projeyi Destekleyen 
Kurum/lar 

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture-
ITPGRFA 

The Global Crop Diversity Trust -GCDT  

Centro De Investigacion y estudios Avanzados - Laboratorio nacional de Genomica 
para la Biodiversidad 

CINVESTAV Research MX  

Seoul National University SNU Academic KR SFS-07b-2015: Management and 
sustainable use of genetic resources  

Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences 
CAAS Research CN  

Boyce Thompson Institute BTI Academic USA  

The Chile Pepper Institute CPI Academic USA  

United States Department of Agriculture USDA  

Tomato Genetics Research Cooperative TGRC Academic USA  

Michigan State University MSU Academic USA  

Vavilov Institute for Plant Genetic Resources VIR Research RU  

Limagrain Limagrain Seed company FR  

Association de créateurs de variétés nouvelles de pommes de terre ACVNPT Seed 
company FR  

Enza Zaden EZA Seed company NL  

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp HZZ Seed company PL  

Rijk Zwaan RIZW Seed company NL  

ESASEM ESASEM Seed company IT 

Ramiro Arnedo Semillas RAS Seed company ES  

Semillas Fito SEFI Seed company ES  

Top Seeds TOPS Seed company IL  
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Batem Proje Personeli 
Dr. Filiz BOYACI (Yürütücü), Abdullah Ünlü,  Aylin Kaba ,  Ramazan Özalp,  
brahim Çelik,  lknur Polat, Nejla Çelik,  Muharrem Gölükçü, Görkem Sülü,  Aytekin 

Akta  

-  2016-2020   

 6.891.265 Euro 

 176 000 Euro 

HORIZON 2020 program n n ‘Sürdürülebilir G da Güvenli i H2020-SFS-2015-2’ ça r s  kapsam nda 

-G2P-SOL/677379)” ba l  ile sunulan proje Avrupa Birli ince 
desteklenmeye uygun bulunmu tur. talya’dan ENEA (Italian Agency for New technologies, Energy and the 
Environment)’n n liderli inde yürütülecek olan ve 12 ülkeden ( talya, Hollanda, ngiltere, Fransa, spanya, Almanya, 
Polonya, Peru, srail, Türkiye, Bulgaristan, Tayvan) 19 kurulu  kat lmakta, projede ülkemizi BATEM temsil etmektedir.  

G2P-SOL projesi; patates, domates, biber ve patl candan olu an dört büyük Solanaceous ürününde uluslararas  alanda 
kamu ve özel kurumlar n n aktif gen havuzlar n  bir araya getiren büyük bir ara t rma ittifakt r. Kat l mc  kurulu lar n yan  
s ra dünyan n önde gelen gen bankalar , üniversiteleri ve tohum kurulu lar  da projeyi desteklemektedir. Proje, Solanaceae 
familyas ndan domates, patates, biber ve patl can türlerine ait yakla k 46 bin materyalin fenotipik ve genotipik 
özelliklerinin belirlenmesi ve bunlar aras ndaki ba lant n n ortaya konulmas , elde edilen bilgi ve materyallerin büyük bir 
a  sisteminde payla larak dünya bilim insanlar n n ve slahç lar n kullan m na sunulmas  amaçlanmaktad r. Bu sayede 
adaptasyonun, verimlili in artt r lmas , insan sa l n n korunmas  ve daha da iyile tirilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Patl can, Islah, Genetik kaynak 
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DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 itkileri Koruma Projesi 
 

Proje No 2016/A 

Proje Yürütücüsü Dr. Özgül KARAGÜZEL 

  

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü 

-  2016-2018 

 203 194 TL 

  

Bu peoje kapsam nda:   Galanthus elwesii Ana so andan (2. y l tam kontrollü sera yap m ndan sonra yap lacak) yavru 
so an üretimi ve 4’e bölme yöntemi ile, Leucojum aestivum Ana so andan yavru so an üretimi ve 4’e bölme yöntemi ile 
Lilium candidum Ana so andan yavru so an ve so an pullar ndan Sternbergia lutea Ana so andan (2. y l yap lacak) 
yavru so an üretimi ve 4’e bölme yöntemi ile üretimi yap lmaktad r. 

Anahtar Kelimeler. Bügem, çiçek so an , üretim 
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DEVAM EDEN PROJE FORMU 

  
 

Proje No FDK2017-2647 

Proje Yürütücüsü Esra ALIM 
 

 Prof. Dr. H. brahim UZUN (Dan man) Doktora projesi 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum AKDEN Z ÜN . BAP 

-  2017-2019 

Bütçe 17 900 TL 

  

Ülkemizde do al olarak yeti en mersin (Myrtus communis L.) Myrtaceae familyas na ait, Ege, Marmara ve Akdeniz 
bölgesinin sahil kesimlerinde yay l  gösteren, herdemye il, çal  formunda olan bir bitkidir. Beyaz ve siyah meyveli 
olarak yeti en mersin bitkisinin hastal k, zararl  ve olumsuz toprak ko ullar na kar  dayan kl l k göstermesi, 
meyvelerinin de organik olarak yeti mesine olanak sa lamaktad r. Mersin bitkisinin meyveleri aromatik bir lezzete sahip 
olup olgunla t nda taze veya kurutularak tüketiminin yan  s ra yapraklar ndan elde edilen uçucu ya lar  farmakoloji, 
parfümeri, kozmetik sanayisinde ve zirai mücadele gibi birçok alanda kullan lmaktad r.  

Son y llarda yüksek antioksidan kapasitesine sahip, koyu renkli meyvelerin sa l k aç s ndan yararlar n n anla lmas  
nedeniyle siyah mersin meyvelerine olan talep artm  ve popüler hale gelmeye ba lam t r. Ancak siyah mersin 
meyvelerinin çekirdeklerinin çok say da ve sert yap da olmas  bu meyvenin üretimini ve pazarlanmas n  olumsuz olarak 
etkilemektedir. Bu nedenle siyah mersinin meyve kalitesinin iyile tirilerek üretiminin artt r lmas  oldukça önemlidir. 
Mersin bitkisi üzerine yap lan çal malar n büyük ço unlu u, yapraklar n n uçucu ya  bile enleri, fenolik bile enleri, 
antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri üzerine olmu , meyve kalitesini iyile tirmeye yönelik bilimsel bir çal maya 
rastlan lmam t r. 
Bu çal mada, sofral k tüketime yönelik çekirdeksiz siyah mersin meyve üretimi ile meyve kalitesinin artt r lmas  
amaçlanm t r. Siyah mersin çiçeklerine 100 ppm dozunda, farkl  zamanlarda yap lan Gibberellik Asit (GA3) 
uygulamalar n n çekirdeksiz meyve üretimindeki etkileri ara t r lacakt r. Bu amaçla, balon a amas nda 1 kez, balon 
a amas  + tam çiçeklenmede 2 kez, balon a amas  + 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 farkl  ekilde uygulama yap lacakt r. Proje kapsam nda yap lacak gözlem, ölçüm ve analizler ile 
GA3 uygulamalar n n meyvelerin pomolojik özellikleri, biyokimyasal içerikleri ve çiçek tozu çim borular n n geli imi 
üzerine etkileri belirlenecektir. Çal ma sonucunda, siyah mersinin meyve kalitesinin iyile mesiyle kapama bahçe 
eklinde üretimi yap labilecektir. Ayr ca proje sonucu ile üreticilere alternatif bir meyve yeti tiricili inin sunulmas yla 

ülke ekonomisine katk  sa layacakt r. 
Anahtar Kelimeler: Siyah mersin (Myrtus communis L.),  hormon, çekirdek say s ,  fenolik bile ikler 
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DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 Türkiye’de Kesme Çiçek Ortanca  

Proje No  

Proje Yürütücüsü Özgül KARAGÜZEL 
Doç. Dr. Soner KAZAZ 

 Dr. Özgül KARAGÜZEL, Elçin Gözde ERGÜR, Tu ba KILINÇ  

  

Projeyi Destekleyen Kurum TAGEM-ARGE  

-  2015-2018 

Bütçe 186.913,00 TL 

  

Kesme çiçek ihracat nda pazar pay m z n art r lmas  amac yla dünyadaki geli meler ve pazar talepleri dikkate al nmal  ve 
pazar iste ine uygun olarak mutlaka ürün çe itlendirilmesine gidilmelidir. Ortanca (Hydrangea macrophylla Thunb.)’da 
gösteri li çiçekleri nedeniyle günümüzde birçok ülkede hem d  mekan ve iç mekan süs bitkisi hem de kesme çiçek 
olarak yeti tirilen önemli süs bitkilerinden biridir. Anavatan  Çin-Japonya olan ve büyük çiçekli ortanca olarak bilinen 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) türü ayn  zamanda ülkemizin Do u Karadeniz Bölgesinde do alla m  süs bitkisi 
olarak yeti tirilen bir türdür.  
Bu proje ile ülkemizde Do u Karadeniz Bölgesinde do alla m  süs bitkisi olarak yeti tirilen ortancan n ülkemiz kesme 
çiçek sektörüne kazand r lmas , yeti tiricili inin geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas  amaçlanm t r. Çal mada hem 
ülkemizde Do u Karadeniz bölgesinde park ve bahçelerde do alla m  süs bitkisi olarak yeti tirilen ortanca bitkileri hem 
de dünyada kesme çiçek olarak yayg n yeti tiricili i yap lan 3 farkl  ortanca çe idine bitkilerin kesme çiçek 
performanslar  iki y l süreyle kar la t r lacakt r. Ülkemizden temin edilecek ortancalar yumu ak çeliklerle 
köklendirilirken, ticareti yap lan di er 3 çe it Hollanda’dan köklü fidan olarak ithal edilecektir. Hem yurt içi hem de 
yurtd ndan temin edilecek bitkiler serada topraks z tar m ekillerinden saks  kültüründe (10 l hacim/saks ) yeti tirilecek 
ve yeti tirme ortam  olarak torf ( 60)+kokopit ( 15)+perlit ( 15)+çam kabu u ( 10) kullan lacakt r. Bitkilerin 
so uklama istekleri bitkiler yapraklar n  döktükten sonra so uk hava deposunda (10oC s cakl k ve 70 nispi nemde 3 ay 
bekletilerek) kar lanacak ve ard ndan saks l  bitkiler tekrar seraya nakledilecektir. Proje kapsam nda, dikimden ilk 
hasada kadar geçen süre, tam çiçeklenme süresi, çiçek sap  uzunlu u, çiçek çap , dal a rl , petal rengi, bitki ba na 
verim ve vazo ömrü gibi gözlem ve ölçümler yap lacakt r.  
Proje ile; ülkemizde do alla m  süs bitkisi olarak yeti tirilen ortanca türünün kesme çiçek sektörüne kazand r lmas , 
kesme çiçek ortanca yeti tiricili inin geli tirilerek ithalat n n azalt lmas  ve/veya sonland r lmas , kesme çiçek 
sektöründe ürün çe itlili ine alternatif sunulmas , ihracatta tek ürüne ba ml l n azalt lmas  ve slahç  hakk  
ödemeyerek üreticilerin rekabet gücünün art r lmas  hedeflenmi tir.  
Önerilen proje ülkemizde ortanca üzerinde yürütülecek ilk Ar-Ge projesidir. Çal mada elde edilecek sonuçlar, 
ülkemizde kesme çiçek ortanca yeti tiricili ini h zla gündeme ta m  olacak ve elde edilen sonuçlardan kesme çiçek 
sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatç  firmalar do rudan yararlanabilecektir. Proje ekibi bir proje yürütücüsü ve 
bir yard mc  ara t r c  olmak üzere iki ki iden olu maktad r.  

Anahtar Kelimeler: Ortanca, Kesme Çiçek, Do u Karadeniz, Topraks z tar m, Verim 
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DEVAM EDEN PROJE FORMU 

 
 

Proje No 2013.03.0121.006 

 Ramazan ÖZALP 

 Prof. Dr. Ersin POLAT (Dan man) (Doktora Tez Projesi) 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Ara t rma Projeleri 

-  2011-2017 

 25 000.- L 

  

Proje Özeti:  
Yeni sebze çe itlerinin geli tirilmesi konusunda, amaçlar n ba nda hastal klara dayan kl l k gelmektedir. Ülkemizde son 
zamanlarda biber yeti tiricili inde domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) yayg n hale gelmi  ve biber yeti tiricili inde 
di er virüs hastal klar na k yasla çok daha fazla zarar vermeye ba lam t r. Mücadele için en etkili yöntem bu hastal a 
dayan kl  çe itlerin üretilmesidir. Bu çal ma ile biberde farkl  meyve tiplerinde, güncel pazar taleplerine uygun ve de TSWV 
dayan kl l  bulunan hat ve aday hibritlerin moleküler i aretleyici yard m yla seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) 
yönteminden yararlanarak geli tirilmesi amaçlanm t r. Bu amaçla; 
-Yerli çe itlerin geli tirilebilmesi için farkl  biber tiplerinde dayan kl  olan çe it ve hatlar n moleküler i aretleyici yöntemi ile 
belirlenmesi, 
-Kültür formunda, do rudan hibrit biber slah nda kullan labilecek olan çe itler ile hatlar aras nda farkl  meyve tiplerine 
yönelik (sivri-çarliston-kapya-dolma) melezlemeler yap larak hastal a dayan kl  populasyonlar n olu turulmas , 
-Elde edilen F2, F4 populasyonlar n n morfolojik gözleme tabi tutularak seleksiyon yap lmas , seçilen bireylerde klasik ve 
moleküler yöntem ile dayan kl  hatlar n belirlenmesi, 
-Elde edilen F4 seviyesindeki dayan kl  hatlar aras nda erken generasyon melezlemesi yap larak dayan kl  aday hibritlerin 
belirlenmesi faaliyetleri gerçekle tirilmi tir. 2016-2017 Y llar nda popülasyonlarda moleküler i aretleyici yard m yla TSWV 
hastal na kar  dayan kl l k testlemeleri yap lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Biber, Islah, Moleküler i aretleyici 
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SONUÇLANAN PROJELER 
 

SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 Kimi Verim Komponentleri  
Proje No  

 Dr Cevdet Fehmi ÖZKAN 

 
E.I l DEM RTA , Dr Filiz Öktüren ASR , Dr Dilek GÜVEN, Nuri ARI, 

Murat M EK 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Ege Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Uluslararas  Potas Enstitüsü 

-  01.01.2016-31.12.2017 

 57 560 TL 

 57 560 TL 

Sebzeler geleneksel mutfa m z için çok önemlidir. Taze olarak tüketildi i gibi kurutularak, dondurularak ve endüstride 
i lenerek yurtiçi tüketim ve ihracat amaçl  kullan lmaktad r.  
Ülkemizde sebze üretimi 800 000ha alanda gerçekle tirilmekte ve toplam üretim 30 000 000 tona ula m t r. Kuru so an 
1 800 000ton, lahana 500 000ton üretim ile önemli sebzeler aras nda yer almaktad r (TU K, 2014). Pamuk bitkisi, yayg n 
ve zorunlu kullan m alan yla insanl k aç s ndan, yaratt  katma de er ve istihdam olanaklar yla da üretici ülkeler 
aç s ndan büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Ülkemizde pamuk üretimi 450 890ha alanda gerçekle tirilmekte ve 
kütlü üretim 2 250 000 tona ula m t r (TU K, 2013).  Sözkonusu ürünlerin gübrelenmesinde özel gübre firmalar  ile 
kamu ve özel laboratuvarlar daha çok taban gübrelemesi olarak 15:15:15+20 (SO3) veya 15:15:15+20(SO3)+Zn, 
yeti tirme dönemi içerisinde ise  Amonyum Sülfat  (  20N) ve/veya üre gübrelerini önermektedirler. Potasyumlu gübre 
olarak daha çok potasyum sülfat, potasyum nitrat ve 15-15-15 gübreleri kullan lmaktad r. 
Deneme Antalya (Serik) çiftçi ko ullar nda bir üretim döneminde yürütülmü tür. Be  farkl  gübre uygulamas  
kar la t r larak  1-Kontrol (N+P) (-K), 2-Potasyum Sülfat ( 100)+N+P, 3-Potasyum Sülfat ( 50)+Polisülfat 
(%50)+N+P, 4-Polisülfat ( 100)+N+P ve 5-Potasyum klorür ( 100)+N+P 
Gübre miktarlar  toprak analiz sonuçlar na göre belirlenmi tir. Denemede verim ve topraktan ürünle kald r lan N, P, K, 
Ca ve Mg miktarlar  belirlenmi tir. Ayr ca baz  kalite özellikleride  belirlenmi tir. Deneme tesadüf bloklar  deneme 
desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmü tür.. 
Anahtar Kelimeler: Polisülfat, lahana, so an, pamuk 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 
Projesi 
 

Proje No  

 Ertu rul TA TEK N 
 

 

Mehmet PAMUKÇU, Derya B LG N- Menderes KASAP- Mehmet EN- 
Figen KIYMAZASLAN- Emsal ERDO AN-Ömer ÇEBEC -Murat Kür at 
YILDIZ- brahim ÖLMEZ-Adil ASLAN- Veli ÇOLU-Ali SEV N-Ali 
YILMAZ- Osman MESÇ - Mustafa ULUSOY- Ali BAYRAKLI- Kadriye 
ÇARKÇI 

 Isparta Tar m ve Orman Bakanl  l Müd. –BATEM- MAREM 

Projeyi Destekleyen Kurum Yay m Dairesi 

-  01.01.2015-31.12.2017 

  

  

Antalya Aksu Karaöz mahallesinde kurulmas  dü ünülen demonstrasyon, çiftçinin vazgeçerek, tarla alan n  ba ka bir 
ürünle de erlendirece ini söylemesi üzerine kurulamam t r. Gelecek y llarda l/ lçe Müdürlüklerince yap lan seçimler, 
örnek çiftçiler dikkate al narak belirlenmelidir. Bölgemize ba l  illerde 3-5 lokasyonda demonstrasyonlar kurulmu tur. 
Hepsinde tarla günü yap lamam t r. Demonstrasyonlar n hasat dönemleri birbirine yak n olmas ndan dolay  her ilde birer 
tarla günü gerçekle tirilmi tir. Yap lan tarla günlerine bölgedeki çiftçi gruplar  davet edilerek projenin tan t m  geni  
kitlelere aktar lm t r.  Her lokasyonda tarla günü etkinli i yap lamamas ndan dolay , lçe Müdürlüklerince tarla 
günlerinin yap lmas  te vik edilecektir.   

Anahtar Kelimeler. Çiftçi, E itim, Yay m 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 
– I 

Proje No TAGEM/BBAD/12/A08/P02/03 

Proje Yürütücüsü Ertu rul TURGUTO LU 

 enay KURT, Gülay DEM R 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum NTG 

-  2012-2016 

 125 500 TL 

 - 

Projenin ilk diliminde 344 adet Okitsu Wase, 582 adet ise W. Murcott mutant bireyi olmak üzere toplam 926 
adet birey ile proje parseli olu turulmu tur.  2016 y l nda meyve veren bireylerde pomolojik analiz 
çal malar na ba lanm t r. 
 
Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Mandarin, Islah, Çe it, Mutasyon 
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-I 

Proje No TAGEM/BBAD/12/A08/P02/04 

 Ertu rul TURGUTO LU 

 enay KURT, Gülay DEM R 

Kurum BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum NTG 

-  2012-2017 

 94 000 TL 

 - 

Bu proje kapsam nda dünya turunçgil pazarlar nda rekabet edebilmek için; ülkemize çe itli yollarla girmi  olan 
baz  mandarin çe itlerinin Antalya ko ullar ndaki performanslar n n belirlenerek turunçgil sektörüne tavsiyeler 
olu turulmas  hedeflenmektedir. Projenin ilk diliminde proje parseli olu turularak analiz ve gözlemlere 
ba lanm t r. 
Anahtar Kelimeler: Mandarin, çe it, adaptasyon, derim zaman  
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

  
 

Proje No  

 Prof. Dr. Hülya LB    

 Dr. Filiz BOYACI 

Projenin  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Projeyi Destekleyen Kurum  

-  2010-2017 

 7200 TL 

  

Sebze ve meyvelerin temel beslenme d nda, insan sa l  aç s ndan önemli olan vitamin, mineral madde ve 
antioksidan içerikleri bak m ndan da zengin olmalar  biyolojik önemlerini artt rmaktad r. Solanaceae familyas  
içinde yer alan domates ve patl can dünyada ve ülkemizde ekonomik öneme sahip olmalar  yan  s ra insan 
beslenmesi ve sa l  aç s ndan da biyoaktif sebze olarak büyük önem ta maktad rlar. çerdikleri fenolik 
madde, antosiyanin gibi antioksidan maddeler nedeniyle kanser ve kalp-damar hastal klar n  önleyici etkiye 
sahip olduklar  belirlenmi tir. Son y llara kadar slah programlar nda sadece verim ve hastal k-zararl lara 
dayan kl  çe it geli tirme ön planda iken, günümüzde biyoaktif besin içeriklerini artt rmaya yönelik slah 
programlar  h z kazanm t r.  

Projede patl can genotiplerine mutasyon uygulayarak 
amaçlanm t r. Projenin slah çal malar  Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 

Enstitüsü’nde, antioksidan analizleri ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü taraf ndan 
yürütülmü tür. Bu proje ile patl canda ülkemiz artlar na uygun antioksidan içeri i yüksek gen kaynaklar  
taban  olu turularak, tohum sektörüne katk  sa lanmas  hedeflenmi tir. 
Patl canda n mutasyonu uygulamas  ile fenol ve antioksidan içeri inin artt r lmas  amac yla gerçekle tirilen 
bu çal mada; Ayd n Siyah  ve Topan Patl can çe itleri ile BATEM-18 ve BATEM-43 nolu hatlar 
kullan lm t r. Bu hatlara ait 100’er adet tohuma farkl  dozlarda (60Gy, 80Gy, 100Gy, 120Gy ve 350 Gy) Co60 
kaynakl  n uygulanm t r. Uygulama sonras  tohumlar ekilmi , canl  kalan M1 bitkileri ile denemeye devam 
edilmi tir. Denemelerde mutant bireylerin meyvelerinde toplam fenol ve antioksidan içeri i ile meyve a rl , 
meyve eni ve boyu, meyve rengi gibi kalite özellikleri de erlendirilmi tir. Ayd n Siyah  ve Topan 
genotiplerinden geli tirilen hatlarda özellikle meyve fenol ve antioksidan içeri i yüksek seçilen bireyler 
kendilenerek M3 kademesine gelinmi tir. M3 kademesindeki mutant bireylerin fenolik içerikleri 79,13mg/100g 
ile 164,99mg/100g aras nda antioskidan içeri i 1,55ug/g ile 11,117ug/g aras nda de i im göstermi tir. Bu 
bireyler içinde hem antioksidan hem de fenol içeri i yüksek 19 mutant hat ileriki slah çal malar nda 
kullan lmak üzere seçilmi tir. 
Anahtar Kelimeler: Mutasyon, patl can, Antioksidan 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 Mutant Yerli Mandarin, Antalya Yerli Yuvarlak Limon 

 
Proje No 114O881 

 Görkem SÜLÜ 

 
Dr. lknur POLAT, Ertu rul TURGUTO LU, Aytül K TAPCI, Prof., 
Dr. Y ld z AKA KAÇAR (Dan man) 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-3001 

-  2014-2016 

 60 000 TL 

  

Mutasyon slah  ile genotiplerde tesadüfi mutasyonlar olu turulabilmekte ve baz  farkl l klar n 
olu turulmas  sa lanabilmektedir. Elde edilebilen bu farkl l klar n genetik olarak tespiti ve nas l bir de i imin 
ortaya ç kt n n belirlenmesi bu slah sürecinin önemli bir parças n  olu turmaktad r. Bitkilerde meydana gelen 
mutasyonlar n belirlenmesinde klasik yöntemlerin yan  s ra moleküler yöntemlerden de yararlan lmaktad r.   
          Bu projenin amac ; Yerli Mandarin ve Antalya Yerli Yuvarlak Limon çe itlerinin özelliklerinin 
iyile tirilmesi amac yla farkl  gray dozlar nda Co60 uygulanarak mutasyon slah  ile elde edilen populasyondan 
seçilen bireylerde ve baz  ticari limon ve mandarin çe it ve melezlerinde genetik farkl l klar n SSCP, SSR ve 
ISSR mark rlar yla belirlenmesidir. 
         Bu amaçla, morfolojik kontroller sonucu mutant olarak belirlenmi  25 adet Yerli mandarin ve 10 adet 
Antalya Yerli Yuvarlak Limon genotipine ek olarak, iki adet kontrol genotip ile farkl  limon gruplar n  temsil 
edecek ekilde 4 genotip ve farkl  mandarin gruplar n  temsil edecek ekilde 7 genotip projede kullan lm t r. 
Bu genotiplerin, moleküler olarak SSCP, SSR ve ISSR mark rlar yla analizleri yap lm t r. Elde edilen 
verilerden benzerlik indeksi, kümeleme, kom u ba lant , PCO ve PCA analizleri gerçekle tirilmi tir. 
Correlation coefficient matriksi (r),  limonlarda 0.97, mandarinlerde 0.98 olarak belirlenmi tir. Kümeleme 
analizi sonucunda genel olarak limonlar ile mandarinlerin A ve B olmak üzere ayr  kümede yer ald klar  
görülmü tür. Ayr ca, limonlar kendi içerisinde mutant ve ticari limon çe itleri olarak iki alt gruba ayr lm t r. 
Bu durum mandarinler için de geçerli olmu tur. ISSR mark rlar hem mutant Antalya Yerli Yuvarlak Limonlar n 
kendi içerisindeki hem de ebeveynle olan genetik farkl l klar n n belirlenmesinde, etkili bulunmu , kümeleme 
analizi sonucunda birbirine en yak n 98 oran yla 1-3 ve 1-6 genotipleri olarak belirlenmi tir. Mandarinlerde 
ise, polimorfizm yüksek olmas na ra men baz  genotiplerin ayr lmas nda yeterli olamam t r. SSR ve SSCP 
mark rlar, hem mutant limon genotipleri hem de mutant mandarin genotipleri içerisinden baz  genotiplerin 
ayr lmas nda etkin olamam , 100’lük benzerlik tespit edilmi tir. Bu çal ma ileride yap lacak mutasyon slah  
çal malar nda, kullanm  oldu umuz mark rlar model te kil etmesi bak m ndan önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Genetik Farkl l k, ISSR, Mutasyon, SSCP, SSR, Turunçgil 
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(Botrytis cinerea

Mate  
 

Proje No TÜB TAK-COST 113O882 

 Dr. lknur POLAT 
 

 

Prof. Dr. Ömür BAYSAL, Prof. Dr. Ersin POLAT, Doç. Dr. Zübeyir 
DEVRAN, Zir. Yük. Müh. Emine GÜMRÜKCÜ, Zir. Yük. Müh. 
brahim ÇEL K, Zir. Yük. Müh. Ramazan ÖZALP, Biyolog Görkem 

SÜLÜ, Biyolog Aytül K TAPCI 

 BATI AKDEN Z TARIMSAL ARA TIRMA ENST TÜSÜ 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-COST 

-  2014-20106 

 181 050 TL 

  
Dünya biber üretiminde Türkiye üçüncü s rada yer almaktad r. Antalya, 2011 y l nda biber üretimi 

236.552 ton örtüalt nda biber üretimi ile en fazla üretimin yap ld  ildir ve ülkemiz örtüalt  üretiminin  
59,7’sini kar lamaktad r. Örtüalt  biber yeti tiricili ini s n rland ran en önemli hastal klardan birisi kur uni küf 
(Botrytis cinerea (teleomorph: Botryotinia fuckeliana)’tür. B. cinerea ile sava mda günümüzde birçok fungusit 
kullan lmakta, ancak patojenin bu fungusitlere kar  dayan kl l k olu turmas  nedeniyle hastal kla mücadele 
giderek zorla maktad r. Kullan lan baz  fungisitler bu patojende mutasyona da sebep olabilmektedir. Patojeni 
tan mak, yap lacak olan mücadelenin etkinli ini ve güvenirlili ini art rmak aç s ndan büyük önem 
arzetmektedir.  

Bu çal man n amaçlar ; B.cinerea’n n, biber yeti tiricili inin yo un yap ld  Antalya ilinde 
fungisitlere kar  dirençleri, virülenslik dereceleri, patojenin gen düzeyinde farkl l klar , moleküler 
i aretleyicilerle izolatlar aras ndaki genetik farkl l klar  ara t rmakt r. Ayr ca, Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma 
Enstitüsü (BATEM) biber gen havuzunda bulunan slah materyallerinin bu patojene kar  göstermi  olduklar  
reaksiyonlar  belirlemektir. Projenin en önemli amaçlar ndan birisi de COST aksiyonlar na kat l md r. Bu 
amaçla; Kumluca, Demre, Serik, Ka , Aksu, Kepez, Finike ve Alanya’da survey çal mas  yap larak elde edilen 
izolatlar n, morfolojik ve ITS1-ITS4 primerleri ile moleküler tan mlamas  yap lm t r. Referans izolat olarak 
B05.10 yabani izolat  kullan lm t r. zolatlar n in-vitro, saks  ko ullar nda ve gen (Bos1 ve -tubulin gen) 
analizleriyle fungisitlere kar  dayan kl l k olu turup olu turmad klar  ve virülenslik dereceleri tespit edilmi tir. 
zolatlar aras nda genetik farkl l n bulunup bulunmad n  belirlemek amac yla, moleküler i aretleyicilerden 

SSR, ISSR ve SRAP primerler kullan lm t r. BATEM biber gen havuzunda yer alan çarliston, kapya, dolma ve 
sivri biber tiplerine ait 5’er adet saf hat slah materyallerinin hem saks  hem de örtüalt  ko ullar nda 
yeti tiricili i yap larak B. cinerea’ya kar  reaksiyon seviyeleri tespit edilmi tir.  

Sonuç olarak; elde edilen izolatlar n genetik olarak farkl l k gösterdikleri ve ayn  zamanda virülenslik 
derecelerinin de farkl  oldu u tespit edilmi tir. Baz  izolatlar n virülenslik dereceleri referans izolattan fazla 
olmu tur. Ayr ca, baz  izolatlar fungisitlere kar  direnç olu turmu tur. BATEM gen havuzundaki slah 
materyallerinin de reaksiyon seviyeleri farkl l k göstermi tir.  
Anahtar Kelimeler: -tubulin, Bos1 gen, Botrytis cinerea, genetik farkl l k, fungisite dayan kl l k, ISSR, 
SRAP, SSR, patojenisite, virülenslik 
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Developing A Pool of Novel And Eco-Efficient Applications of 
Zeolite for the Agriculture Sector 
 

Proje No 282865 

Proje Yürütücüsü 
Abdullah ÜNLÜ 

 

 
Dr. Abdullah ÜNLÜ, Dr. Emine TOPUZ, Dr. Mehmet KEÇEC , Dr. 
lknur POLAT, Ertu rul TURGUTO LU, enay KURT, Mehmet 

ÖZDEM R 

 Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum AB-FP7 

-  
01 Mart 2012- 29 ubat 2016 

Bütçe 2.718.634  

 192.142  
ECO-ZEO projesi ile etkili, çevre dostu ve sürdürülebilir bir tar m için çevreye zarars z bitki koruma 
ürünleriyle ilgili bir bilgi havuzu olu turulmas  amaçlanmaktad r. Bu çevre dostu ürünlerin, sulaman n etkinli i, 
hastal klar n ve zararl lar n kontrolü ile pestisitlerin azalt lmas , verimin art r lmas  ve abiyotik streslere 
tolerans n art r lmas  gibi yararl  etkilerini çok geni  bir yelpazede sa lamas  beklenilmektedir. Bu çevre dostu 
ürünlerle;  
1) Yapraklar ve meyveler üzerine uygulama stratejilerinin belirlenmesi,  
2) Sürdürülebilir bitki koruma için metodlar n belirlenmesi,  
3) Bu yeni ürünlerin kullan m  ile ilgili orijinal bilgiler elde edilmesi,  
4) Daha iyi performans için yeni kaplama ve formulasyonlar n haz rlanmas  konular nda Bilim ve Teknolojiye 
katk da bulunulmas  amaçlanm t r. 
      Proje kapsam nda elde edilen Zeolite formulasyonu ve bu formulasyon ile birlikte kullan labilecek aktif 
preparatlar Elmada; iç kurdu ve kara leke, Ba da salk m güvesi ve mildiyö, Domateste Tuta absoluta ve 
Botrytis, Turunçgilde akdeniz meyve sine i üzerine etkileri çal lm t r. Söz konusu tar msal ürünlerde  ayr ca 
formulasyonlar n verim ve kalite art  ile su kullan m etkinli i üzerine etkileri ara t r lm t r. Çal ma 
neticesinde elde edilen formulasyonlar ba  mildiyösü ile elma kara lekesi üzerine etkili bulunmu tur. Ancak, 
etkin bulunan formulasyonlar n ticari hale getirilmesi amac yla üzerinde daha fazla çal maya ihtiyaç 
bulunmaktad r. 

 
Anahtar Kelimeler: Eco Zeo, Zeolit, Akdeniz meyvesine i, Salk m Güvesi 
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Proje No  

 
Prof.Dr.Hamide GÜBBÜK 

 Dr. Beyza B NER, Dr.I lay YILDIRIM, Dr.Banu DAL,Dilek 
TA GIN 

 BATEM, l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Projeyi Destekleyen Kurum Antalya l Özel daresi 

-  
2012-2016 

 42 000 TL 

  
Antalya ili taze meyve üretim ve ticaretinde ürün çe itlili ini sa lamak, alternatif gelir kayna  olu turmak, 
tropik meyve ihtiyac m z n kendi öz kaynaklar m zdan kar lanabilmesini sa lamak amac yla ba latt m z 
proje kapsam nda mango, guava, pitaya, passiflora, longan ve lychee türlerine ait 11 çe idin ithalat  
gerçekle tirilmi tir. Gazipa a ilçesinde Macar ve Yakac k köyü ile Alanya ilçesinde Türkler mevkiinde 
belirlenen üretici bahçelerine tropik meyve türlerinin dikimleri gerçekle tirilmi tir.   
Belirli zaman aral klar nda fidanlar n geli imlerinin kontrolü, bahçelerde kültürel mücadele çal malar n n 
yap lmas  ve bir sonraki kontrolde yap lacak i lerin planlanmas  amac yla bu bahçelere gidilmi  ve gerekli 
gözlemler al nm t r. 
Gazipa a ilçesi Macar köyünde dikimi yap lan tüm türlerde meyvelerin hasatlar na ba lan lm t r. Elde edilen 
meyvelerin fiziksel ve kimyasal analizleri yap lm t r. 
 
Anahtar Kelimeler: Tropik meyveler,adaptasyon,Antalya 
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Proje  Seleksiyon 
 

Proje No  
 113O091 

 
Dr. Cengiz ERDURMU  

 
Prof.Dr.Bülent UZUN, Dr. Semiha ÇEÇEN, ekip ERDAL,Ramazan 
TOKER, Yavuz ERENCE, Tamer DE ER, Doç.Dr. Cengiz KTEN, 
Engin YOL, Rüstem ÜSTÜN 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum TÜB TAK-1003 

-  
01.06.2013 – 01.06.2016 

 902 000 TL 

 482 000 TL 
Projede sorgumun ülkemizde enerji bitkisi olarak kullan lmas n  sa layacak, yüksek genetik varyasyona sahip 
561 adet sorgum genotipi kullan lm t r. Tarla denemeleri 2013 ve 2016 y llar  aras nda Antalya ve Konya 
lokasyonlar nda gerçekle tirilmi tir. Genotiplerin agro-morfolojik karakterizasyonu yap lm t r. Ayr ca 
moleküler i aretleyiciler kullan larak genetik materyal bitki boyu ve afit zarar na kar  dayan kl l k bak m ndan 
karakterize edilmi , eker içeri i ve etanol verimleri de belirlenmi tir. Proje sonucunda amaçlara uygun 53 adet 
sorgum genotipi selekte edilmi tir.  
Çal man n 2. ve 3. y llar nda 53 adet sorgum genotipi ve 9 adet sorgum çe idi lokasyonlarda tekerrürlü 
denemelere al nm t r. En yüksek toplam eker de eri 14.41 ile BSS67 genotipinden al n rken, bu genotipi 
BSS79 ve BSS86 genotipleri 14.39 ile takip etmi tir. Ye il ot verimleri s ras yla BSS91 (8097 kg/da), BSS55 
(7905 kg/da) ve BSS496 (7286 kg/da) genotiplerinden al nm t r. Etanol verimleri de erlendirildi inde; BSS79 
genotipi her iki lokasyonda da yüksek performans  ile en ümitvar genotip olarak belirlenmi tir.  
Genotiplerde afit dayan kl l  bak m ndan gözlemler gerçekle tirilmi  ve afit örnekleri al n p tür te hisi 
yap lm t r. Ayr ca bitki boyu ölçümleri gerçekle tirilmi , bitki boyu QTL'leri ile ili kili moleküler 
i aretleyiciler kullan larak bitki boyu karakterizasyonu yap lm t r. Sorgum afitine kar  dayan kl l k çal mas  
için yap lan moleküler analizler sonucunda koleksiyonda 91 adet genotip dayan kl  olarak karakterize 
edilmi tir. Antalya’da 19 adet genotip ve 2 çe it Rhopalosiphum maidis (m s r yaprak afiti), Konya’da ise 2 
genotip Rhopalosiphum padi (bu day yaprak afiti) türüne kar  potansiyel toleransl  olarak de erlendirilmi tir. 
BSS507 numaral  genotip hem moleküler analizlerde hem de tarla gözlemlerinde dayan kl  olarak 
belirlenmi tir.  
Elde edilen veriler sonucunda eker, biyokütle ve biyoetanol verimi aç s ndan 9 adet (BSS46, BSS47, BSS55, 
BSS78, BSS79, BSS83, BSS91, BSS456 ve BSS496) genotip sorgum çe it aday  olarak belirlenmi  olup, proje 
süresi sona ermesine ra men bu genotiplere ait tescil ve tohumluk üretim denemeleri kurulmu tur. En uygun 
olan bir veya iki genotip eker ve etanol üretimine uygun sorgum çe idi olarak 2016 y l  sonunda çe it tescile 
sunulacakt r. 
Anahtar Kelimeler: Sorgum, eker, Biyokütle, Biyoetanol, Seleksiyon 
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Proje No 2013.Ç0393 

 
Nuri ARI 

 Dr. Cevdet F.ÖZKAN, E.I l DEM RTA , Dr.Filiz ÖKTÜREN 
ASR , Dr.Dilek GÜVEN,  Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum 
Ulusal Bor Ara t rma Enstitüsü 

-  
01.09.2013-30.11.2016 

 185 000 TL 

 185 000 TL 

 
Antalya ili ve ilçelerinde örtüalt  domates yeti tiricili i yap lan sera topraklar n n verimlilik durumunun 

belirlenmesi ve potansiyel beslenme problemlerinin ortaya konulmas n  amac yla yap lan çal mada; Aksu, 

Serik, Manavgat, Alanya, Gazipa a, Kumluca, Finike, Kepez, Konyaalt , Demre ve Ka  ilçelerinde domates 

tar m  yap lan alanlardan 268 toprak ve 264 yaprak örne i al nm t r. Analiz sonuçlar na göre; 

a) Örtüalt  domates tar m  yap lan topraklar n 14.9’unda ve yeti tirilen bitkilerin     28.03’ünde bor 

noksan bulunmu tur. Domatesin ekonomik de eri yüksek, ihracatta de erlendirilen bir ürün oldu u göz önüne 

al nd nda sorunu çözmeye yönelik önlemlerin al nmas  gerekti i ortaya ç kmaktad r.  

b) Domates yeti tiricili i yap lan sera topraklar n n  98.89’unun fosfor içeri i çok yüksektir.  

c) Topraklar n  69.04’ünün de i ebilir potasyum konsantrasyonu iyi ve fazla s n f nda yer alm t r. 

ncelenen toprak örneklerinin tamam n n kalsiyum ve  97.76’s n n magnezyum içeri i yeterlidir. Bölge sebze 

yeti tiricili inde lider konumda olup domates yeti tiricili inde yüksek verim ve kalite hedeflenmektedir. Bu 

amac n gerçekle tirilebilmesi için gübrelemeye önem verilmektedir. Ancak uzun y llar yo un tar m topraklar n 

kirlenmesine yol açmaktad r. Gübre uygulamalar n n toprak ve yaprak analizlerine dayand r lmas  

gerekmektedir. ncelenen toprak örneklerinin  9.09’unun al nabilir Fe konsantrasyonu az,  23.86’s n n ise 

noksanl k görülebilir düzeydedir. Bu sorunun giderilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda elatl  demir gübreleri 

kullan lmal d r. 

d) Domates yeti tiricili i yap lan sera topraklar n n reaksiyonu alkali karakterdedir. Topraklar n kireç 

içeri i yüksektir. Organik madde içeri i sera yeti tiricili i aç s ndan sorun te kil etmektedir. Sorunun 

çözülebilmesi için iyi ihtimar edilmi  ah r gübresi yada bitkisel at klardan olu turulmu  kompost 

kullan lmas n n te vik edilmesi yararl  olacakt r. 
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e) Domates yaprak örneklerinin makro besin elementi içerikleri incelendi inde,  8.33’ünün azot,  

7.2’sinin fosfor,  29.55’inin potasyum, 6.82’sinin kalsiyum,  7.95’inin magnezyum beslenme aç s ndan 

yetersiz oldu u tespit edilmi tir. Genel olarak bak ld nda potasyum haricindeki elementlerin oran n n yüksek 

olmad  görülmü tür. Topraklar n  69.04’unun ve yapraklar n  70.45’inin potasyum beslenme durumunun 

yeterli ve fazla oldu u tespit edilmi tir. Domates renk, tat ve aroma ba ta olmak üzere birçok kalite kriteri 

üzerine etkili olan potasyumun uygulanma miktar n n ayarlanmas  oldukça önem arz etmektedir.  

f) Domates yaprak örneklerinin mikro besin elementi içerikleri incelendi inde,  10.6’s n n bak r,  

3.03’ünün mangan,  9.09’unun demir ve  41.29’unun çinko beslenmesi noksan durumdad r. Domates çinko 

noksanl  orta duyarl  bir bitki olmas  nedeniyle noksanl k belirtileri ortaya ç kmayabilmektedir. Ancak bitkide 

birçok fizyolojik olaya dahil olan çinkonun, uygulanmas na gereken önemin verilmesi gerekmektedir.  

Tüm bu sonuçlar birlikte de erlendirildi inde, beslenme yetersizli ine sebep olan ko ullar n 

iyile tirilmesinin üretimin devaml l  ile elde edilen ürün miktar ve kalitesi aç s ndan yararl  olaca  

dü ünülmektedir.   

Antalya ili ve ilçelerinde domates yeti tiricili i yap lan seralardan toprak bor konsantrasyonu dü ük 

olan be  sera seçilerek, Etidot-67 formundaki borun farkl  uygulama ekillerinin domates bitkisi üzerine etkileri 

2 y l süren sera denemeleriyle ara t r lm t r.  

a) Domates yeti tiricili inde farkl  bor uygulama ekillerinin etkilerinin ara t r ld  9 denemeden yaln zca ilk 

y l Topall  yöresinde yürütülen çal mada verim yap lan uygulamalara ba l  olarak de i mi tir. Di er 

denemelerde domates veriminde bir de i im görülmemi tir.  

Yeti tiricilik a amas nda besin ihtiyac n n tam kar lanamamas  bir stres faktörüdür ancak su k s tl l , 

s cakl k, don’da verimi etkileyen ciddi faktörlerdendir. Hedefin ihracat oldu u bir sektörde bitkiye stres 

yaratacak tüm faktörlerle mücadele etmek ve mümkün oldu unca stres olu umunu önlenmek temel amaçlardan 

biridir. Örtüalt  domates yeti tiricili inde sulamalar n aksat lmad  ve borunda transpirasyonla ksilemde 

ta nd  göz önüne al nd nda bitkide bordan kaynakl  stresin olu mad  ve bu nedenle uygulamalar n verime 

etkisinin olmad  dü ünülmektedir.   

b) Yapraktan ve yaprak+topraktan bor uygulama ekilleri, domates yaprak bor konsantrasyonunu 

yeterlilik s n r de erlerine göre toksik seviyelere ula t rm t r. Buna ra men yeti tiricilik esnas nda herhangi bir 

toksisite belirtisine rastlanmam t r. Bu durumun,  domatesin bor toksisitesine kar  dayan kl  bitkiler aras nda 

yer almas ndan kaynakland  dü ünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Domates, bor, verim, element konsantrasyonlar , kalite özellikleri 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

  
 

Proje No 
ERA-NET Grant Agreement No: KBBE 219262 

 
Atilla ÖCAL 

  

 
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

Projeyi Destekleyen Kurum 
AB FP 7 (ARIMNet)  

-  
 

  

  
Bu çal mada Akdeniz havzas nda yer alan yabani zeytin a açlar  alanlar nda bulunan bitki paraziti 

nematod türleri ile da l  alanlar n n belirlenmesi amaçlanm t r. Yap lan çal mada, 2012-2016 y llar  
aras nda toprak ve bitki kök örnekleri al nm t r. Al nan toprak ve bitki kök örneklerinden elde edilen bitki 
paraziti nematodlar n daimi preparatlar  haz rlanarak ölçüm ve te hisleri yap lm t r. Çal man n sonucunda 
Tylenchida, Aphelenchida ve Dorylaimida tak mlar n n Tylenchina, Hoplolaimina, Dorylaimina ve 
Aphelenchina alttak mlar na ba l  Tylenchoidea, Anguinoidea, Hoplolaimoidea, Dolichodoridea, Longidoridea 
ve Aphelenchoidea üstfamilyalar ndan 9 familya, 9 altfamilya ve 9 cins'e ba l  nematod türleri saptanm t r. 
Çal ma kapsam na giren alanlarda tespit edilen bitki paraziti nematod türleri, Aphelenchus spp., Ditylenchus 
spp., Filenchus spp., Helicotylenchus spp., Merlinius spp., Pratylenchoides spp., Rotylenchulus spp., 
Tylenchorhynchus spp. ve Xiphinema spp.olarak saptanm t r. 

 
Anahtar Kelimeler: Bitki paraziti nematodlar, Da l , Sistematik, Faunistik, Zeytin 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

  

Proje No 
2014.01.0104.007 (BAB) 

 
Yrd. Doç Dr. Hatice KTEN (Akd. Ünv.) 

 Dr. Emine TOPUZ (BATEM)  

 
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tar msal Biyoteknoloji 
Bölümü 

Projeyi Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi (BAP) 

-  
01/01/2016  ile 31/12/2016 

 49790 TL 

 - 
Klasik testleme yap lan bitkilerden DNA izolasyonu için yaprak örnekleri al nm t r.  DNA izolasyonu CTAB 
(Doyle and Doyle 1990) protokolüne göre yap lm t r. 
Bitkilerden al nan 10-15 gram taze yaprak örne i steril tüplere al nm  ve üzerine mercaptoethanol içeren 
CTAB (%2 CTAB, 20mM EDTA, 100mM Tris-HCl, 1.4M NaCl)  solusyonundan 600 l eklenerek ezme 
çubuklar  yard m  ile ezilerek daha sonra 65oC 1 saat inkübe edilmi tir. S cak su banyosundan al nan örneklerin 
üzerine kloroform-izoamil alkol eklenerek alt üst edilen tüpler 15 dakika 13000 rpm’de sentrifüj edilmi  ve 
tüplerin üst k sm nda toplanan s v , temiz tüpe al narak üzerlerine tekrar kloroform-izoamil alkol eklenerek  
kloroform ile y kama basama  tekrar edilmi tir.  Daha sonra üzerlerine 350 l isoproponal alkol eklenmi tir. 
Alt-üst edilen tüpler -20oC’de 1 gece bekletilmi  ve tekrar 20 dakika 13000 rpm’de sentrifuj edilerek üst 
k s mda toplanan s v  at lm  ve altta toplanan pelletin üzerine 200 l  76 etanol eklenerek 5 dakika 13000 
rpm’de sentrifüj edilmi tir. Etanol ile y kama i lemi tekrarlanm  örnekler kurumaya b rak lm t r. Üzerlerine 
100ul TE buffer eklenen örnekler kalite ve miktarlar na bak lmak üzere  1’lik agarose jele her bir örnekten 10 

l olacak ekilde yüklenerek kalitelerine  bak lm t r. 
 Elde edilen DNA örnekleri ile TY-1 ve TY-3 testlemeleri için  PCR ko ullar  optimize edilmi tir. 
        TY-1 testlemeleri için projede jb-1 primeri ile PCR reaksiyonlar n n yap laca  tahhüt edilmi  olsa da JB-1 
ile birlikte Pmi primeride PCR optimizasyon çal malar nda kullan lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Domates, Sar  Yaprak K v rc kl  Virüsü, Dayan k, Real Time PCR 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

  
Proje No   

 Ertu rul TA TEK N 

 

Ali Ulvi BÜYÜKSOY, Mehmet EN, Mehmet KESK N, Adil 
ASLAN, Fahrettin ALINTA , Himmet YILANLI, Osman MESÇ  
Suat UÇMAN  Menderes KASAP, Nagehan YILMAZ, Leyla 
BUHUR, Cevdet AFYONCU, Nurdan TOPAKÇI, Murat YILDIZ 
Ramis KILIÇ, Veli ÇOLU, Süleyman KARAGÜL, Mustafa 
ULUSOY, Kadriye ÇARKÇI, Fatma ÇANKAYA, M.Ali 
ÇEL KYURT, Nejmettin KAYA, Metin KAYA, Dr. Aylin KABA  
Sinan ZENG N, Dr. Filiz BOYACI, Ramazan ÖZALP 
Alpaslan AH N, Ertu rul TURGUTO LU, Gülay DEM R 

enay KURT, Süleyman BAYRAM, Cengiz ERDURMU  
Mehmet PAMUKÇU, eymus FURAT, Abdullah KAD RO LU 
Dr. C. Fehmi ÖZKAN, Ali ÖZTOP 

 BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum Yay m Dairesi 

-  
2014-2016 

 92 252 TL 

 72 000 TL 
Tar msal Yeniliklerin Yayg nla t r lmas  projesi kapsam nda EYYDB taraf ndan, ilk defa ödenek tahsisi 
yap lm t r. Bu tahsisler yay m projelerinin devam  ve ba ar ya ula mas  aç s nda oldukça önemlidir. Bu durum 
ara t rmac -yay mc -çiftçi ba n n güçlendirilmesine önemli bir katk  sa layacakt r.   Bu nedenle yay m 
projelerine yap lan bütçe tahsislerinin art r larak devam etmesi gerekmektedir. 
Projenin ba ar l  olmas  ve sürdürülebilirli i, demonstrasyon kuracak ki ilerin gönüllü ve istekli olmas ,  
alanlar n n iyi seçilmesi, kültürel bak m ve hastal k ve zararl larla zaman nda mücadele yap lmas  gibi 
kriterlerin önemi büyüktür. 
 Demonstrasyonlar n yerinden takibi için sahada ki TARGEL personelinin i i sahiplenmesi, projenin ba ar s n  
yükseltecektir. 
Proje mümkün oldu unca ilgili tar m kurulu lar yla (Ziraat Odas , Üretici Birlikleri, hracatc lar Birli i, konu 
ile ilgili özel sektör vb.)  bir araya gelerek planlanmal , tan t m için kurumlar n sponsorlu u devreye 
sokulmal d r.  
Projede görevli arkada lar n tüm a amalar  dikkatlice takip etmeleri, projenin ba ar s n  art racakt r. Yay m 
sorumlular  istekli çiftçi ve uygun demonstrasyon alan n n bulunmas nda gerekli titizli i göstermeli ve 
demonstrasyon kurulduktan sonra demonstrasyon kurallar na göre takibini yapmal d r. 
Demonstrasyon sonucunda çiftçiler taraf ndan be enilen çe itlere (tohum, fide, fidan) üreticilerin daha kolay 
ula mas  sa lanmal d r.  
Proje ortaklar  olan KTV ve BÜBS ube Müdürlüklerinin görevleri ile Projede görev alan, Enstitü/ stasyon 
Ara t rma Yay m Koordinatörü, Proje Lideri, Proje Yürütücülerinin tan m, görev ve sorumluluklar  net olarak 
belirlenmelidir. 
Anahtar Kelimeler:Yay m, çe it, demostrasyon 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 
 

Proje No  
113O086 

 
Mehmet KOCATÜRK 

 
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü 

 
BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum 
TÜB TAK (1003) 

-  
15/07/2013-15/03/2017 

 339.580 TL 
 339.580 TL 

Bu proje; ikinci ürün olarak yeti tirilen soyada yüksek verimli ve kaliteli ikinci ürüne uygun, erkenci çe itlerin 
geli tirilmesi amac yla planlanm t r. Soyada geççilikten kaynaklanan geç hasat kurutma ve depolama 
problemlerini ortaya ç karmaktad r. Bu yüzden üreticinin ve sanayicilerin i lerini kolayla t rma ve maliyetini 
dü ürme amaçlanm t r. Bu yolla soya fasulyesinin ülke çap nda yayg nla mas  da hedeflenmi tir.  
Bu amaçlara ula mak için ileri kademedeki erkenci soya hatlar  farkl  lokasyonlarda test edilerek ikinci ürüne 
uygun erkenci soya çe it adaylar n n belirlenmesi, geli tirilmi  olan ara kademedeki (F3, F4 ve F5 generasyonu) 
erkenci soya hatlar n n farkl  lokasyonlarda seleksiyon çal malar  ve tarla denemelerine al nmas , yeni 
olu turulacak melezleme programlar  ve ikinci ürün ko ullar nda yap lacak olan seleksiyonlarla, erkenci, yüksek 
verimli ve kaliteli yeni hatlar n geli tirilmesidir. Ayr ca ikinci ürün bölgeleri için uygun olan erkenci çe it 
adaylar n n ve hatlar n n ana ürün ko ullar na da uygunlu unun belirlenmesi projenin yayg n etkisini art racakt r. 
           Projenin ilk bölümünde; TAGEM bünyesindeki Ara t rma Enstitülerinin geli tirmi  oldu u takriben 27 
adet ileri kademedeki erkenci soya hatlar , ikinci ürün bölgelerinde 4 lokasyonda (Adana, Antalya, anl urfa ve 
zmir) ve ana ürün bölgelerinde yine 3 lokasyonda (Samsun, Bursa ve Konya)  kurulan tarla denemelerine 

al nm t r. Denemeler tesadüf bloklar  deneme desenine göre dört tekerrürlü yürütülmü tür. Verim ve 
kalitelerine göre en uygun hatlar çe it aday  olarak belirlenmi  ve tescile sunulmu tur. kinci bölümde projede 
yer alan kurulu lar n takriben ara kademedeki slah materyalleri (F4 ve F5 kademelerinde) ile üç y l boyunca 
ikinci ürün ve ana ürün bölgelerindeki lokasyonlarda seleksiyon çal malar na devam edilmi  ve tekerrürlü tarla 
denemeleri yap lm , ikinci ürüne ve ana ürüne uygun ümitvar hatlar seçilmi tir. Projenin üçüncü bölümünde 
projeye katk da bulunan baz  kurulu lar n melez populasyonlar ndan geli tirilen erken generasyon materyali (F3 
generasyonu) içerisinden hem ikinci ürün bölgelerindeki lokasyonlar için hem de ana ürün bölgelerindeki 
lokasyonlar için uygun olan slah materyallerinin olu turulmas  sa lanm t r. Projenin dördüncü bölümünde ise 
II. ürüne uygun hatlar aras nda farkl  melez kombinasyonlar olu turularak yeni slah çal malar  için geni  bir 
genetik tabanl  populasyon elde edilmi tir. Yap lan çal malar neticesinde, belirlenen hedeflere uygun olarak 
seçilen, ümitvar görülen soya çe it adaylar n n tescil denemelerine al nmas  için ba vuru yap lm t r.           

Anahtar Kelimeler: Soya, ikinci ürün, erkenci çe it, yüksek verim ve kalite 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 
Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens 
(RESIPATH), (
Patojenlere Tepkisi) 

Proje No  
 

 
lker KURBETL  

 

Dr. Kemal DE RMENC , Süreyya ÖZBEN, Prof. Dr. Gürsel KARACA, 
Doç. Dr. H. Tu ba DO MU  LEHTIJARVI, Doç. Dr. Asko LEHTIJARVI, 
Ö r. Gör. Ay e Gülden KAYA ADAY, Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY, 
Özgür Durmu  KAYA, Dr. Mehmet AYDO DU 

 
BATEM 

Projeyi Destekleyen Kurum 
TAGEM 

-  
01.01.2014 – 31.12.2016 

 201.000 TL 

  

Projenin konular ndan biri orman a açlar nda y k c  bir etkiye sahip olan kök çürüklü ü etmeni Phytophthora 
türlerinin orman fidanl klar ndaki varl n  ara t rmakt . Bu amaçla, zmir (Torbal ), Mu la (Gökova), Antalya 
(Elmal ), Eski ehir, Isparta (E irdir), Sakarya (Hendek), Denizli (Karahasanl ) ve Burdur (Gölhisar) illerinde 
bulunan fidanl klara gidilerek incelemeler yap lm  ve toprak örnekleri al narak laboratuvara getirilmi tir. 
Topraktan tuzak yöntemiyle yap lan izolasyonlarda farkl  Phytophthora türleri izole edilmi  ve yürütülen 
patojenisite testlerinde türler patojenik bulunmu tur.  

Yap lan bir di er çal ma ise k z la açlarda kurumalara neden olan ve k z la açlara özelle mi  bir tür olan 
Phytophthora alni’nin varl n  ara t rmakt . Bunun için K rklareli ( neada, Karacabey) ilindeki k z la aç 
ormanlar nda yap lan inceleme sonras  hastal kl  a açlardan toprak örnekleri toplanm t r. Yap lan analizlerde 
farkl  Phytophthora türleri izole edilmi  fakat Phytophthora alni tespit edilmemi tir. Elde edilen türler 
morfolojik özelliklerinin yan  s ra moleküler yöntemler (PCR, Sekans analizi) kullan larak da te his edilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Karaa aç, di budak, k z la aç, me e, Ophiostoma novo-ulmi, Chalara fraxinea, 
Phytophthora alni, Phytophthora cinnamomi, Erysiphe alphitoides 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 ve Pomolojik Karakterizasyonu  

Proje No  
 

 
Gülay DEM R 

 
Prof. Dr. Fatma KOYUNCU (Dan man) (Y.L. Tezi) 

 
Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum 
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

-  
2015 – 2016 

 
 

 - 
Ülkemizin 2014 y l  portakal üretimi 1.779.675 ton olup bunun 1.329.939 ton ile  74,7 sini Washington Navel 
çe idi olu turmaktad r. Son dönemlerde, özellikle ürün y lmas n n oldu u aylarda ya an lan pazarlama 
problemlerini a abilmek için al nacak önlemlerin ba nda çe it yelpazesini geni letmek gelmektedir. 
Tez çal mas nda; Bat  Akdeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü turunçgil koleksiyonunda bulunan normal 
portakallardan Belladonna, Biondo, Biondo Riccio, Calabrese, Mediterranean Sweet, Parson Brown ile kan 
portakallar ndan Sanguinello Moscata, Sanguigno Doppio Signorelli, Taracco, Tarocco liscio, Vaccaro, Maltaise 
douce, Sanguigno Semplice, Sanguinello, Ovaletto Sanguigno, Navelli Kan, Moro portakal çe itlerinin morfolojik 
karakterizasyonunun yap lmas  amaçlanm t r. Morfolojik karakterizasyon kapsam nda: a aç özellikleri, meyve 
özellikleri incelenecek, fenolojik gözlemler gerçekle tirilecek, meyvelerde pomolojik analizler yap lacak ve verim 
de erleri al narak koleksiyondaki portakal çe itlerinin gerek çe it olarak kullan labilme gerekse melezleme 
çal malar nda ebeveyn olarak kullan labilme olanaklar  belirlenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Portakal, Antalya, Pomoloji, Karakterizasyon 
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

  

Proje No  
114 O 400 

 
Dr. Filiz ÜNAL 

 

Dr. Abdullah ÜNLÜ, Faik YILDIRIM, Dr. Sirel CANPOLAT, Senem 
TÜLEK, Zühtü POLAT, lker KURBETL , Ye im E ERC , Ömer 
ÖZTÜRK, Dr. Ümit Bingöl 

 
Zirai Mücadele Merkez Ara t rma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kurum 
TÜB TAK-TOVAG 

-  
201-2017 

 
 

 
 

Ülkemizin Akdeniz, Marmara, Ege ve ç Anadolu Bölgelerinde en geni  çim alanlar na sahip lleri’ndeki geni  park, 
bahçe, golf, stadyum ve rekreasyon alanlar ndan hastal kl  örnekler toplanm t r. Toplanan enfekteli örneklerden 
yap lan izolasyonlar sonucunda elde edilen izolatlar n tür te hisleri öncelikle klasik yöntemlerle yap lacakt r. Klasik 
yöntemlerle tür te hisleri yap lamayan izolatlar n te hisleri moleküler yöntemler ile yap lm t r. Farkl  funguslara ait 
tüm izolatlar n tür düzeyinde tespiti, yayg nl  ve virülensli i ilk kez ortaya konulmu tur. Ülkemiz çim alanlar nda 
sorun olan çim hastal klar  ile ilgili zirai mücadele teknik talimatlar  ve standart ilaç deneme metotlar n n 
haz rlanmas na yönelik veriler ortaya konulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Çim, Fungal Hastal klar, Mücadele Olanaklar  
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SONUÇLANAN PROJE FORMU 

 Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use for 
improved human nutrition and wellbeing - GEF-Nutrition Project 

Proje No  
 

Proje Yürütücüsü 
Tarla Bitkileri Daire Ba kanl ,    

 
Ahu ÇINAR 

 
Tarla Bitkileri Daire Ba kanl  

Projeyi Destekleyen Kurum 
UNEP /GEF  

-  
2013-20107 

Bütçe 
5.500.000 Euro 

 
- 

GEF, UNEP, FAO ve Bioversity International taraf ndan desteklenen Beslenme ve G da çin Biyoçe itlilik 
“Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use for Improved Human Nutrition and Wellbeing”  
projesi GEF, UNEP, FAO ve Bioversity International taraf ndan desteklenmektedir. Türkiye, Brezilya, Kenya ve Sri 
Lanka'da yürütülen projede Türkiye'den Akdeniz, Ege ve Karadeniz olmak üzere üç bölgede çal malar yap lm t r. 
Akdeniz Bölgesi'nden 20, Ege Bölgesi'nden 14, Karadeniz Bölgesi'nden 11 olmak üzere yerel halk n do adan 
toplayarak beslenmesinde de erlendirdi i toplam 45 türü belirlenmi tir. Her bölgede belirlenen yenilebilir otlar 
mevsiminde toplanm , toplay c larla ve tüketicilerle anketler yap lm  ayr ca türlerden örnekler al narak Bursa G da 
ve Yem Kontrol Merkez Ara t rma Enstitüsü'ne besin de eri analizleri için gönderilmi tir. Anketlerin ve analizlerin 
de erlendirilmesi sonucunda bölgelerde öne ç kan türler belirlenerek bu türlerin k rsal kalk nmaya, insan 
beslenmesine ve ekonomiye kazand r lmas  ile ilgili çal malar yap lm t r. 

Anahtar Kelimeler: G da, Biyolojik çe itlilik, beslenme 
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