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CEVİZİN BESİN DEĞERİ VE SAĞLIKLI BESLENMEDEKİ 

ÖNEMİ 

 
 

Seyit Mehmet ŞEN1 
 

ÖZET 

 

Antik Roma’da cevizin ismi Jovis Glans yani Jüpiter’in Meyvesidir. Ceviz batı 

kaynaklarında Royalnut olarak bilinir. Ceviz Glisemik indeksi en düşük gıdalardan 

biridir. Ceviz enerji değeri çok yüksek olan bir meyvedir. Genel ortalama olarak cevizin 

yağ oranı %65 olarak kaydedilmiştir. Ceviz esansiyal yağlar (Omega 3 ve 6) bakımından 

çok zengindir. Ceviz özellikle Omega 3 yağının en zengin bitkisel kaynaklarındandır. 

Cevizlerde trans yağ yoktur. Cevizin 100 gramı %13.7 karbonhidrat; %15.2 protein 

içerir. Cevizdeki karbonhidratın %6.7’si lif olup; cevizin laksatif etkisini artırır. Cevizler 

B1, B6, B9 ve E vitamini bakımından zengindir. Ceviz beyin sağlığı için gerekli olan gümüş 

iyonlarını içerir. Ceviz Antioksidan bakımından en zengin sert kabuklu meyvedir. Günde 

sadece 6–7 ceviz yemek yüksek seviyede Antioksidan için yeterlidir. Uyku hormonu olarak 

da bilinen Melatonin çok güçlü bir Antioksidan olup cevizde bol miktarda vardır. Ceviz 

antiagin bakımından zengin olan on gıda arasında yer alır. Ceviz yağı Ellagic asit, Gallic 

asit ve Malik asit içerir Resveratrol, cevizde bulunan bir bitki kimyasalı olup Sırt 1 

enzimini aktif hale getirir. Ceviz, mutluluk hormonu olarak bilinen Serotonin’in en önemli 

kaynağıdır. Ceviz iyi bir antioksidan olan Phytik Asit içerir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Omega 3, lif, kalp sağlığı, antioksidan, melatonin 

 

SUMMARY 

 

WALNUT’S FOOD VALUE AND ITS IMPORTANCE IN HUMAN NUTRITION 

 

Walnut is a fruit that keeps the essential foods largely that people need to have healthy 

nourishment. Because, like other hard shell fruits, walnut, in fact is a seed and all seeds are 

highly rich with regard to nutrient they contain. Thus, consuming a handful of raw walnut 

a day largely provides the proteins, fat, antioxidant, some vitamins and minerals that a 

person needs a day. That’s why we have to take into consideration walnut as an enriched 

food in terms of useful substances for health. Especially, walnut is a rich source in terms of 

Omega 3 which is useful for a regular health. Walnut contains many healthy food 

substances, minerals, antioxidants and vitamins. These are essential for our health system. 

 

Keywords: Walnut, Omega 3, fibre, heart health, antioxidant, melatonine 

 

GİRİŞ 
 

Herkesin dilinden düşürmediği klasik bir söz 

vardır: 

                                                      
1 Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, KASTAMONU 

Her şeyin başı sağlık! Aklımıza gelen herhangi 

bir şeyi, işi, konuyu, durumu sağlıkla yan yana 

getirdiğimiz de… Onların hiç birinin sağlık 

olmadan olmayacağını görürüz… 



 

2 
S. M. ŞEN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 1–9 (2017) 

Sağlıklı olmazsak ağzımızın tadı olmaz… 

Sağlıklı olmazsak huzurumuz kalmaz… 

Sağlıklı olmazsak yolumuz hedefe varmaz… 

Sağlıklı olmazsak çalışma verimimiz düşer… 

Sağlıklı olmazsak neşemizi sevincimizi 

istediğimiz gibi yaşayamayız… 

Bu gerçeği Osmanlı Cihan Devletinin büyük 

hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman şöyle dile 

getirir: 

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" 

 

Cevizin Besin Değeri 

 

Yediğimiz gıdaları değerli kılan içlerinde 

bulunan besin maddeleridir. Ceviz en sağlıklı sert 

kabuklu meyvedir. Antik Roma’da cevizin ismi 

Jovis Glans yani Jüpiter’in meyvesidir. Ceviz batı 

kaynaklarında Royalnut olarak bilinir. Cevizin 

besin değeri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Bu haliyle cevizleri, sağlığa yararı olan birçok 

besin maddesi yönünden zenginleştirilmiş gıdalar 

olarak dikkate alabiliriz. 

 

Çizelge 1. Cevizin besin değeri (100 g) 
Glisemik 

İndeks 
10 

Pantothenik 

asit (B5) 
0.570 mg (%11) 

Enerji 654 kkal (%33) 
Pyridoxine 
(B6) 

0.537 mg (%41) 

Karbonhidratl

ar 
13.71 (%11) Folate (B9) 98 μg (%24) 

––Nişasta 0.06 Vitamin C 1.3 mg (%2) 

––Şekerler 2.61 Vitamin E–γ 20.83 mg (%139) 

–Diyet lifi 6.7 (%18) Vitamin K 2.7 μg (%3) 

Yağ 65.21 (%217) Kalsiyum 98 mg (%10) 

––doymuş 6.13 Demir 2.91 mg (%22) 

––tekli 

doymamış 
8.93 Magnezyum 158 mg (%45) 

––çoklu 
doymamış 

47.17 

38.09 (Omega 6) 

9.08 (Omega 3) 

Mangan 3.414 mg (%163) 

Bakır 1.5 mg (%167) 

Protein 15.23 (%27) Fosfor 346 mg (%49) 

Su 4.07 Potasyum 441 mg (%9) 

Vitamin A 

equiv. 
4 μg (%1) Sodyum 2 mg (%0) 

Vitamin A 41 IU (%1) Çinko 3.09 mg (%33) 

–beta–

karotene 
12 μg Selenyum 4.9 µg (%9) 

–lutein ve 

zeaxanthin 
9 μg 

Riboflavin 

(B2) 
0.15 mg (%13) 

Thiamine 

(B1) 
0.341 mg (%30) Niacin (B3) 1.125 mg (%8) 

Erişkin bireyler için tavsiye edilen miktarın %’si 

Kaynak: USDA Nutrients Database 

 

Glisemik İndeks 

 

Ceviz Glisemik indeksi en düşük gıdalardan 

biridir. Glisemik indeks, gıdaların kan şekerini 

yükseltme hızıdır. Bazı besinlerin Glisemik indeks 

değerleri düşük, bazılarının yüksektir. Glisemik 

indeksi düşük yiyecekler, kan şekerini daha yavaş 

yükseltirler. Bu nedenle benzer gıdalar arasında 

bir seçim yaparken Glisemik indeksi düşük olanlar 

tercih edilmelidir. Kanda şekerin çok artması, 

zehir etkisi yapar ve vücudun tüm hücrelerini 

tahrip eder. Ceviz Glisemik indeksi 10 olarak 

kabul edilen gıdalardan olup; bu çok mükemmel 

bir özelliktir. 

 

Enerji 

 

İnsanlar gıdaları iki nedenle tüketirler: 

Organlarının sağlıklı yaşamalarını sürdürebilmek 

ve vücudun enerji ihtiyacını giderebilmek 

amacıyla. Bilindiği gibi gıdaların enerji değerleri 

bünyelerinde bulundurdukları temel gıda 

maddelerinin (Karbonhidrat, Protein, Yağ) 

miktarına göre hesaplanır. Yenen gıdalardan 

alınan enerji gerek sindirim, gerek günlük aktivite 

sırasında tüketilmeyecek olursa vücudumuzun 

değişik yerlerinde depo edileceklerdir. Ceviz 

enerji değeri çok yüksek olan bir meyvedir. 

 

Yağlar 

 

Genel ortalama olarak cevizin yağ oranı %65 

olarak kaydedilmiştir. Bu yağ oranı kimi ceviz 

çeşitlerinde %70’in üzerine çıkar. Bu durumda 

cevizin kalori değeri 750 kilo kalorinin üzerinde 

olabilir. Sağlıklı yağlar günlük diyetteki kalorinin 

yaklaşık %30’unu sağlamalıdır. Cevizdeki yağın 

büyük kısmı doymamış yağ olup, sağlıklıdır. 

Cevizdeki yağların: %6.1’i doymuş yağ (palmitik 

asit, stearik asit), %8.9’u tekli doymamış yağ 

(oleik asit/Omega 9), %47.2’si çoklu doymamış 

yağ, %38.1’i ikili doymamış yağ (Linoleik asit/ 

Omega 6) (esansiyal), %9.1’i üçlü doymamış yağ 

(Linolenik asit/ Omega 3) (esansiyal). Vücudun 

ihtiyacı olan esansiyal yağlar besinlerle dışarıdan 

alınmalıdır. Ceviz esansiyal yağlar (Omega 3 ve 

6) bakımından çok zengindir. Ceviz özellikle 

Omega 3 yağının en zengin bitkisel 

kaynaklarındandır. Cevizi son yıllarda öne çıkaran 

Omega 3 yağıdır. Sağlıklı olmamız için, her gün 

diyetimizde en az zengin bir Omega 3 kaynağını 

almayı amaçlamalıyız. Trans yağ asidi, karbon 

atomları arasında trans çift bağ olan bir doymamış 

yağ asididir ve sağlıksız yağlardır. Cevizlerde 

trans yağ yoktur. 
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Karbonhidratlar 

 

Vücut fonksiyonlarının uygun bir şekilde 

yerine getirilebilmesi için, belli ölçüde 

karbonhidrata mutlak ihtiyaç duyacaktır. Vücudun 

karbonhidrat alımı yeterli değilse, yorgunluk, 

kramplar ve zayıf zihinsel fonksiyonlar ortaya 

çıkar. Ceviz 100 gramında %13.7 oranında 

karbonhidrat içerir. Cevizde şeker olarak ifade 

edilen karbon hidrat oranı %7 civarındadır. 

Cevizdeki karbonhidratın %6.7’si liftir. Bu 

cevizin besin değerini artıran bir özelliktir. 

 

Lif/Selüloz/Posa 

 

İnsan vücudu lifi/selülozu sindiremez. Vücutta 

sindirilmeyen bu lif barsaklarda taşıyıcı olarak 

görev yapar ve cevizin laksatif etkisini artırır. 

Sağlığımızı koruyabilmemiz için yediğimiz 

gıdalarla yeterli miktarda lifi/selülozu/posayı 

almak zorundayız. Cevizdeki lif çoğunluk olarak 

erimeyen liftir. İz miktarda eriyebilen lif de vardır. 

Lif kişiye tokluk hissi verir, aşırı yemeyi ve kilo 

almayı önler. Cevizdeki eriyebilen lif çoklu ve 

tekli doymamış yağlarla uyum içinde çalışarak 

kolesterol seviyesini düşürür ve kalp–damar 

hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olur. 

Yetişkinler için cinsiyete bağlı olarak günlük 21–

38 g lif tavsiye edilir. Çocuklarda her yaş için 

günlük 1 g lif gerekir. Birçok meyve ve sebzede 

ceviz kadar lif yoktur. Elmada lif oranı %2.4; 

marulda %1.1; aysbergde %0.7’dir. 

 

Proteinler 

 

Diğer temel gıdalardan farklı olarak günlük 

düzenli şekilde protein almak ve harcadığımız 

proteini yerine koymak zorundayız. Protein 

vücutta çok az depolanır. Cevizin 100 gramında 

%15.2 oranında protein vardır. Cevizler zengin 

protein kaynaklarıdır. Kimi batılı bilim adamları 

cevizi protein ağacı olarak nitelemekte ve kimi 

kıtlık zamanlarında insanların beslenmesindeki 

protein eksikliğinin cevizle giderilebileceğini ileri 

sürmektedirler. Ceviz, proteinlerin temelini 

oluşturan esansiyal aminoasitler bakımından çok 

zengindir. Ceviz proteininin yarıya yakınını (%7) 

esansiyal amino asitler oluşturur. 

 

 

 

Vitaminler 

 

Vitamin organizmanın hayati besin olarak az 

miktarda ihtiyaç duyduğu organik bir bileşiktir. 

Vitaminler suda ve yağda eriyenler olarak 

sınıflandırılırlar. Cevizde A, B1, B2, B3, B5, B6, 

B9, C, E, K bulunur. Cevizler B1, B6, B9 

yönünden zengindir. Cevizler E vitamini 

bakımından ise çok zengindir. Vitamin E ceviz 

yağında Alpha–Tocopherol ve Gama–Tocopherol 

olmak üzere iki şekilde bulunur. 100 gram cevizde 

26.8–43.6 mg Tocopherol vardır. Bu miktar E 

vitamini günlük ihtiyacın %139’unu karşılar. 

Vitamin E yağda eriyebilen çok güçlü bir 

antioksidandır. 

 

Mineraller 

 

Mineraller inorganik maddelerdir; makro ve 

mikro elementler olarak sınıflandırılırlar. Vücut 

mineralleri yapamaz; bu nedenle insan 

beslenmeyle bitkisel ve hayvansal gıdalardan 

mineralleri almak zorundadır. Mineraller 

vitaminlerden daha önemlidirler. Cevizlerde 

gerekli minerallerin hepsi az veya çok vardır. 

Bunlar Kalsiyum, Demir, Mangan, Magnezyum, 

Bakır, Çinko, Fosfor, Potasyum, Sodyum, 

Selenyum, Gümüş. Cevizler Demir, Magnezyum, 

Çinko, Fosfor yönünden zengindir. Cevizler 

Mangan, Bakır yönünden çok zengindir. Ceviz 

beyin sağlığı için gerekli olan gümüş iyonlarını 

içerir. Gümüş elementi beyin dokusu tarafından 

kullanılır. Cevizdeki gümüş ve selenyum 

çocukların zekâ gelişimleri için yarar sağlar. 

 

Cevizde öne çıkan bazı mikro besinler 

antioksidanlar 

Antioksidanlar, serbest radikaller olarak 

bilinen zararlı moleküllerin sebep olduğu 

zararlanmalara karşı hücreleri korur; 

iltihaplanmaları azaltır. Ceviz antioksidan 

bakımından en zengin sert kabuklu meyvedir. 

Cevizde diğer sert kabukluların iki katı kadar 

Antioksidan madde vardır. 30 g cevizde bulunan 

antioksidan, ortalama irilikte bir kişinin gün boyu 

yediği bütün meyve ve sebzelerden aldığı 

antioksidanlardan daha fazladır. Günde sadece 6–

7 ceviz yemek yüksek seviyede Antioksidan için 

yeterlidir. Bir gram ceviz bir Antioksidan olan 

fenollerin 70 birimini içerir. Polifenoller bitkilerde 

oluşur ve çok güçlü antioksidandırlar. Polifenoller 
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iltihap önleyici özelliklere sahiptirler. 

Polifenoller, vitamin E benzeri Antioksidanların 

15 katı daha fazla Antioksidan gücüne sahiptir. 

Ceviz birçok Antioksidan madde içerir (13 126 

mmol/g). Yapılan bir çalışmada 1113 gıda 

maddesi incelendi ve ceviz 3.721 mmol/28 g ile 

böğürtlenden sonra ikinci sırayı aldı. Bir başka 

çalışmada ise ceviz kuşburnudan sonra yine ikinci 

sırayı aldı. Değişik gıdalarda yapılan diğer bir 

çalışmada ise cevizlerde en az 10 farklı 

Antioksidan olduğu belirlendi. Cevizin yağsız 

kısmı Antioksidan kapasitenin çoğunluğunu temin 

etmektedir (yaklaşık 332 qmol trolox/g dm). 

Cevizin Antioksidan kapasitesinin ancak %5’den 

daha azı yağından gelmektedir. Antioksidan 

kaynağı olarak cevizin seçilmesinin avantajı, 

cevizin kavrulmadan ham olarak yenmesidir. 

Kavrulma ısısı genel olarak Antioksidanların 

etkisini azaltmaktadır. 

 

Melatonin 

Melatonin beyin epifizi tarafından üretilen bir 

hormon olup; uykuyu tetikler ve düzene sokar. Bu 

hormon çok güçlü bir Antioksidan olup cevizde 

bol miktarda vardır. Dolayısıyla Melatonin 

hormonu, doğal bir gece uykusu için cevizi 

mükemmel bir akşam gıdası yapar. Melatonin, 

vardiyalı çalışan işçilerin ve saat dilimi 

değişiminden fazlaca rahatsızlık duyan kişilerin 

uykusunu düzene sokmaya yarar. Melatoninden 

beklenen yararın sağlanabilmesi için bünyede 

yeterli seviyede olması gerekir. Kişiler özellikle 

kırk yaşlarına yaklaştıklarında, fazlaca ceviz 

yemelidirler. Çünkü kırk yaşlarına ulaştığımızda, 

Melatonin üretimimiz azalmaya başlar. Melatonin 

noksanlığından dolayı Antioksidan korumasında 

ortaya çıkan bu azalma, hayatın daha sonraki 

safhalarında hastalık yapıcı serbest radikallerin 

gelişimine yol açabilir. İnsan vücudunda 

kullanıma hazır formunu içeren nadir besinlerden 

biri olan ceviz, 2.5–4.5 ng/g Melatonin içerir. 

Ceviz Melatonin içerdiği için, antiagin 

bakımından zengin olan on gıda arasında yer alır. 

Melatonin insanı okumaya karşı istekli yapar. 

Melatonin ayrıca çok güçlü bir Antioksidan olup, 

serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese 

karşı vücudumuzun mukavemetini artırır. 

İyi bir gece uykusu için yapılacak şey 

yatmadan önce ceviz yemektir. 

 

 

Bitki kimyasalları 

Ceviz sağlığı destekleyen bitki kimyasalları 

yönünden zengindir. Antioksidan etkiye sahip 

olan bu maddeler fitosteroller, Ellagic Asit, 

Karatoneidler ve Polifenolik bileşiklerdir. Bu 

bileşikler yaşlanmaya, kanserlere, iltihaplanmaya 

ve nörolojik hastalıklara karşı potansiyel olarak 

sağlık etkisine sahiptirler. Ceviz yağı Ellagic asit, 

Gallic asit ve Malik asit içerir. Bunların hepsi 

güçlü Antioksidan, anti–bakteriyel, anti–

inflammatory, anti–viral, anti–septik özelliklere 

sahiptirler. Ellagic asit ve Gallic asit Polifenolik 

bileşiklerce çok zengindirler. Bu iki bitki 

kimyasalı bakteriyel ve viral ataklara karşı 

vücudumuzun bağışıklık sistemine ekstra bir 

savunma hattı sağlayıcı olarak bilinirler. 

Araştırmaların gösterdiğine göre Ellagic ve Gallic 

asit birçok anti kanser özelliklere sahip olup; keza 

serbest radikallerin LDL oksidasyonunu önlerler. 

Gallic asit ve Malik asidin her ikisi de 

Antioksidan olup, az miktarda da olsa cevizde 

vardır; her ikisi de Ellagic asit benzeri etkiye 

sahiptirler. Bu bileşikler bağışıklık sistemini 

destekler ve bazı kanserlere karşı koruyucu etkiye 

sahiptir. Cevizde bolca bulunan polifenoller 

antioksidan özellikte olup, bağışıklık sistemini 

destekler. Resveratrol doğal bir Polifenolik bileşik 

olup, değişik biyotik ve abiotik streslere, streslerin 

ortaya çıkardığı zararlara, UV–radyasyonuna, 

bakteriyel ve mantari bulaşmalara engel olur. 

Resveratrol, cevizde bulunan bir bitki kimyasalı 

olup Sırt 1 enzimini aktif hale getirir. Sırt 1 hücre 

düzeninden sorumlu enzim olarak göreve yapan 

bir proteindir. Sırt 1 enzimi daha fazla kalori 

yakmamızı sağlayarak vücudumuzun metabolik 

oranını artırır. Cevizin Resveratrol içeriği, onun 

kilo vermedeki faydasının anahtarıdır. 

Resveratrol, aynı zamanda anti kanser potansiyele 

sahiptir. 

Ceviz, mutluluk hormonu olarak bilinen 

Serotonin’in en önemli kaynağı olup; beynin 

Serotonin seviyesini yükseltir. Serotonin beyinde 

mesaj taşıyan en önemli kimyasal olup, ruh 

halimizi ve isteklerimizi kontrol eder; noksanlığı 

depresyona neden olabilir. 

Ceviz Beta–karoten, Lutein ve Zeaxanthin 

içerir. Ceviz yağındaki diğer bitkisel kimyasallar 

caffeic asit, ellagitanin, kaempferol’dür. Ceviz 

sağlıklı beslenmeye yetecek kadar iyi bir 

antioksidandır Phytik Asit içerir. 
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Cevizdeki Esansiyal Yağların Faydaları 

 

Bu yağlar gıdalarla mutlaka alınması gereken 

yağlardır. Cevizlerde bulunan esansiyal yağlar 

Omega 3 ve Omega 6’dır. Omega 3(Alfa 

Linolenik Asit) Omega 3 yağları HDL kolesterolü 

yükseltir, LDL kolesterolü düşürür, anormal kalp 

atışlarını önler, kalp hastalıkları riskini düşürür, 

kan pıhtısı gelişimini engeller; düşünmeyi, 

öğrenmeyi ve hafızayı iyileştirir. Omega 3 beyin 

sağlığını destekler; beyin hücrelerinin daha dıştaki 

zarları için hayati önemi olan bir bileşiktir. 

Sağlıklı bir yaşam için günde 1.3–2.7 g; haftada 

7–11 g Omega 3 alınması tavsiye edilmektedir. 

Omega 3 kardiyovasküler sağlığın korunmasında. 

Astım, romatoid artirit, diyabet 2, yüksek 

tansiyon, egzama, sedef hastalığı gibi sorunların 

giderilmesinde faydalıdır. Beyin hücreleri 

görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için Omega 

3 yağlarına ihtiyaç duyarlar. Depresyon 

oranlarının artışı ile Omega 3 tüketiminin 

azalması arasında ilişki bulundu. Düşük Omega 3 

tüketimleri çocuklarda: 

Hiper aktivite… 

Öğrenme zorluğu… 

Davranış bozukluğu… 

Yetişkinlerde: 

Huysuzluğa… 

Uyku problemlerine neden olmaktadır. 

Düzenli ceviz yemenin 45 gün içinde 

trigliseridi %19–33 arasında düşürdüğü belirlendi. 

ALA (Omega 3) kolayca EPA ve DHA’ya 

çevrilir. EPA (Eicosapentaenoic asit) ve DHA 

(Docosahexaenoic asit), prostaglandinlerin 

üretimine yardımcı olur. Prostaglandin kan akışını 

ve vücuda oksijen dağıtımını düzene sokar. 

Prostaglandin kan damarlarını genişleterek kan 

basıncını düşürür, kalp fonksiyonlarını iyileştirir. 

Araştırıcılar kolesterol seviyesinin düşmesi ile 

kandaki Alfa Linolenik Asit (ALA) seviyesinin 

artması arasında bir ilişki buldular. Omega 3 

vücudun kalsiyum seviyesini artırır; kemik 

erimesini engeller. Omega 6(Linoleik Asit) 

Omega 6 yağ asidi (n–6 yağ asidi olarak da bilinir) 

çoklu doymamış yağ asidi olup, esansiyaldır. 

Omega 6 kötü kolesterolü (LDL) düşürür, 

iltihaplanmayı azaltır, kalp hastalıklarına karşı 

koruyucudur. Ceviz yağının yaklaşık %60’ını 

Omega 6 oluşturur. 

 

Cevizin faydalı olduğu bazı hastalıklar kalp 

hastalıkları 

Haftada 4–5 kez ceviz tüketenlerde kalp krizi 

riskinin %50 oranında azaldığı bulunmuştur. E–

selektin, hücrelerin yapışmasında rol oynayan bir 

molekül olup, kolesterolü plaklar oluşturarak kan 

damarlarının duvarlarına yapıştırır, bu plaklar 

ceviz yedikten sonra azalır. Ceviz yağı Endothelin 

seviyesinin düşmesine yardımcı olmaktadır. 

Endothelin damarların iltihaplanmasına neden 

olur. Endothelin seviyesinin düşmesi nedeniyle 

kan damarlarında plaklar etkili olacak şekilde 

birikemez. 

 

Kanser 

Ceviz yağı gırtlak, kolon ve prostat kanser 

riskini azaltmaktadır. Cevizde bulunan Ellagic asit 

iyi bir antioksidan olup, hücreleri serbest 

radikallerin zararlarına karşı korur; kansere sebep 

olan maddeleri vücuttan atar, kanser hücrelerinin 

kopyalanmasını kontrol altında tutar; kansere 

giden metabolik kalıbı bloke eder. Ellagic asit 

bağışıklık sistemini güçlendirir. Cevizdeki 

fitosteroller göğüs, prostat ve kalın bağırsak 

kanserlerine karşı koruma sağlarlar; bağışıklık 

sistemini desteklerler; kan kolesterolünü ve bazı 

kanser formlarının olası riskini azaltırlar. 100 g 

ceviz yağı yaklaşık 180 mg Phytosterol içerir. 

Kilo alma ve obezite 

Ceviz yiyenlere tokluk hissi verir ve onların 

aşırı yemelerini önler. 8 865 Yetişkin kadın ve 

erkek üzerinde 28 ay süreyle yapılan çalışmada; 

haftada en az iki kez ceviz yiyenlerin, hiç ceviz 

yemeyenlere veya hiç denecek kadar az ceviz 

yiyenlere göre %31 daha az kilo aldıkları görüldü. 

 

Stres 

Ceviz yağının yüksek oranda bulunduğu bir 

diyette vücut strese daha iyi cevap vermekte ve 

kan basıncı düşmektedir. 

 

Cilt sağlığı 

Ceviz yağı vücudun değişik organlarına 

yapılan masajlarda uzun zamandır 

kullanılmaktadır. Cevizin doymamış yağları fazla 

olduğu için deriyi nemlendirmede ve kırışıkları 

gidermede çok faydalıdır. Ceviz yağı deriye 

uygulandığında, şifa verici özellikleri nedeniyle 

cilt kanserine karşı etkisini gösterir. Ceviz yağının 

mantari bulaşmalara, siğillere, egzamaya ve sedef 

hastalığına etkili olduğu ispatlanmıştır. Ceviz 
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yağı, iltihaplanmaya karşı etkisi nedeniyle, güneş 

yanığı, kafa kaşıntıları, deri ülseri, kepek ve 

kabarcık gibi cilt belirtilerini hafifletir. Omega 3 

sedef hastalığının belirtilerini azaltabilir. 

 

Tansiyon 

Ceviz yüksek seviyede Arginin içerir (2.1 

g/100). Arginin vücuda girdiğinde vücut onu 

nitrik okside çevirir. Nitrik Oksit kan 

damarlarındaki düz kasların üzerinde etkilidir; kan 

damarlarını genişletir ve böylece kan akışını 

artırır. Nitrik oksit, kan damarlarının iç duvarlarını 

düzleştirerek ve onları esnek ve gevşek hale 

getirerek hipertansiyonun önlenmesinde hayati rol 

oynar. Ailede hipertansiyon varsa, ceviz yemek 

kan damarlarının ihtiyacı olan nitrik oksidi 

sağlamanın en kolay ve etkili bir yoludur. Yapılan 

araştırmalarda Arginin’in damarların 

elastikiyetini %64 oranında artırdığı 

belirlenmiştir. Nitrik Oksit seviyesinin korunması, 

hipertansiyon hastaları için önemlidir. Nitrik Oksit 

diyabet ve kalp hastalıklarında da önemlidir. 

Ceviz bu tip hastaların diyetlerine katılacak olursa 

büyük katkı sağlar. 

 

Diyabet 

Diyabetik diyetteki nihai amaç kan şekerini 

sabitleştirebilmektir. Hipertansiyonun etkilediği 

şeker hastaları ve kalp hastaları için de ceviz 

gereklidir. Cevizlerdeki Omega 3 diyabetiklerdeki 

yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı 

olmaktadır. Yapılan bir çalışmaya göre 12 hafta 

süre ile Omega 3 kullanan kişilerde kan basıncı 

dikkat çekecek şekilde düştü. 

 

Zihinsel fonksiyon 

Ceviz Parkinson ve Alzeymır gibi hastalıkların 

önlenmesinde yardımcı olur. Cevizlerde bulunan 

Omega 3 hem Motor hem de Kognitif 

fonksiyonlara etki eder. Kognitif fonksiyonlar: 

Anlama, düşünme, muhakeme ve hatırlama 

durumlarını içine alır. Motor fonksiyonlar: 

Kasları, hareketleri kullanma ve kontrol 

kabiliyetidir. 

 

Safra kesesi taşı 

Özellikle doğurgan, şişman ve kırk 

yaşlarındaki kadınlar cevizlerin sağlığa 

etkilerinden fazlaca yararlanmalıdırlar. Bu tip 

kadınlar safra kesesi taşı üretmeye meyillidirler. 

Bir araştırma raporuna göre günde en az 30 g ceviz 

yiyen kadınlarda safra kesesi taşına yakalanma 

riski daha az görüldü. Yirmi yıl süre ile 80.000 

kadın üzerinde yapılan bir çalışmada haftada bir 

kez 28–30 g ceviz yiyenlerde safra kesesi taşı 

oluşma riski %25 oranında daha az oldu. 

 

Cevizi Nasıl Yemeliyiz? 

 

Cevizi en iyi yemenin yolu ham olarak 

yemektir. Cevizi bu şekilde yemekle onun 

Antioksidan özelliğinden en iyi şekilde 

yararlanabiliriz. Ceviz yağı salatalarda sağlıklı 

yağ olarak kullanılabilir. Ceviz yağı yüksek ısıda 

pişirilen yemeklerde tavsiye edilmez. Yüksek 

ısıda pişirme ceviz yağının tadını acılaştırır ve 

lezzetini bozar. Hoş koku, lezzet ve besin değeri 

kazandırmak için pişirilmiş yemeklerin üzerine 

ceviz yağı dökülebilir. Eğer yağ taze ise yüksek 

ısıda pişirme ile Omega 3 bozulmaz. Cevizde 

karbonhidrat miktarı az olduğu için, açlığa engel 

olabilirler ve diyetteki kilo kaybının 

dengelenmesinde önemli rol oynayabilirler. 

Sindirim zorluğu çekenler yemeden bir gece önce 

cevizleri ıslatırlarsa enzimler etkisizleşir ve 

cevizleri sindirmek daha kolay hale gelir. Günlük 

olarak yenilmesi önerilen toplam ceviz miktarı 30 

gramdır. Özellikle uyku problemi olan… Zihinsel 

dağınıklık yaşayan… Aile içinde ve sosyal 

çevresinde uyumsuzluk gösteren kişiler için, bu 

miktar 50–60 grama kadar çıkartılabilir. 

 

Ceviz Yerken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

 

Ceviz sağlıklı beslenme için mutlak gerekli bir 

gıdadır. Ceviz düzenli olarak yenildiğinde çok 

önemli bazı hastalıkların gelişmesini önleme 

özelliğine sahiptir. Fakat cevizin bir gıda maddesi 

olduğu unutulmamalı ve ceviz kesinlikle bir ilaç 

olarak düşünülmemelidir. 

1–Bazı kişiler ceviz yağına karşı alerjik 

reaksiyon gösterirler. Cevize alerjisi olanlar, ceviz 

yerken ölçüyü kaçırmamalıdır. 

2–Ceviz yağı demir emilimi ile çatışır. Günlük 

olarak çok fazla ceviz yenecek olursa, demir 

emilimindeki engelleme dolayısıyla kansızlık 

görülebilir. 

3–Bütün yağlarda olduğu gibi, gramında 9 

kalori içerdiği için ceviz ve yağları tedbirli 

kullanılmalı ve aşırıya kaçılmamalıdır. Ceviz çok 

yönlü bir besin maddesi olduğu için; istenilen her 

yemeğe katılabilir. Amerikan Besin ve İlaç 
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Dairesi 30 gramlık ceviz paketlerinin üzerine: 

“Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur” notunun 

konulmasına izin vermiştir. Sağlıklı olmak ve 

sağlığı korumak için: Ceviz olduğu gibi, ham 

haliyle her gün mutlaka yenmelidir. Cevizi 

mutlaka kabuklu almalı ve kendimiz kırmalıyız. 

Ceviz doymamış yağlar bakımından çok zengin 

olduğu için, hava ile temasında çok çabuk bozulur. 

Ceviz yiyenler iş yerinde çalışma arkadaşlarıyla… 

Evde eşleri ve çocuklarıyla çok iyi uyum içinde 

olurlar. Çünkü ceviz beyin gıdasıdır ve insanı 

geçimli yapar… 

Dünya nüfusu çoğaldıkça… 

İnsanlar zenginleştikçe… 

Bilinç düzeyi yükseldikçe sağlıklı beslenmeye 

verilen önem artacak, Bu da cevize olan talebin 

artmasını sağlayacaktır. Asırlara meydan okuyan 

bir ceviz ağacı gibi sağlıklı ve verimli olmak için 

sofranızdan cevizi eksik etmeyin! 
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ÖZET 

 

Ceviz yetiştiriciliği son yıllarda popülaritesi artan tarımsal üretim dalıdır. Tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de ceviz yetiştiriciliğinde profesyonelliğe geçiş başlamış, 

kurulan kapama bahçeler ile üretim miktarı ve kaliteyi artırma çabaları hızlanmıştır. Son 

dönemde ülkemizde tek parça halinde 1.000 dekarın üzerinde birçok bahçe kurulmuş, 

meyve vereceği gün beklenmekte ve her türlü bakım işlemi yapılmaktadır. 

Cevizde kaliteyi ve verimi artırmanın yanında, hastalık ve zararlılar açısından da 

çalışmalar yapılmalı ve ileride büyük sorunlara neden olabilecek etmenler önceden tespit 

edilmeli ve önlem alınmalıdır. 

Bu çalışmamızda, 2008 yılında farklı çeşitler (Chandler, Fernor, Kaman 1, Kaman 5, 

Yalova 1,Yavuz, Şebin, Bilecik) ile kurulmuş kapama ceviz bahçesindeki cevize zarar veren 

etmenler araştırılmış ve bu etmenlerin popülasyon takibi yapılmıştır. 

Ağaçlara zarar veren etmenlerin yaprak ve meyve üzerindeki zararları ayrı ayrı 

incelenerek tespit edilmiş, yaprak üzerinde, kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), yaprak 

biti (Callaphis juglandis), armut kaplanı (Stephanitis pyri) meyve üzerinde ise elma iç kurdu 

(Cydia pomonella L.) ve kuş zararı olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda elma iç kurdu en çok Fernor ve Yavuz’u, Yaprak bitleri en çok 

Chandler’i, Armut kaplanı en fazla Yavuz’u tercih etmiştir. Kuşların ise kabuğu ince olan 

çeşitleri yani Chandler ve Kaman 1’i tercih ettiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, zararlılar, Chandler, Fernor, Juglans regia 

 

SUMMARY 
 

PREFERENCE OF SOME WALNUT CULTIVARS BY PESTS 

 

Cultivation of walnut is a agricultural production branch that has become more 

popular recently. Similar to other countries in the world, cultivation of walnut has begin 

to pass through professionalism in our country and with close gardens, efforts of raising 

an amount of production and quality have been accelerated. In the last period, over 1.000 

decare many gardens has been built up massively in our country. The period of harvest is 

expected and every overhaul is being done. As well as inreasing of walnut quality and yield, 

studies in disease and pests should be done and factors that will lead to big problems should 

be determined before and should take precautions. In this study, in 2008, factors that 
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damage walnuts in the close walnut garden which has been built up with different types 

(Chandler, Fernor, Kaman 1, Kaman 5, Yalova 1, Yavuz, Şebin, Bilecik) were investigated 

and population tracking of these factors was done. Factors that damage trees and harms 

on leaf and fruit have been determined by investigating respectively, it is determined that 

there are red spider (Tetranychus urticae), aphid (Callaphis junglandis), codling moth 

(Cydia pomonella L.), less of bird on fruit. In the study results, codling moth preferred 

Fernor and Yavuz, aphids preferred Chandler, Stephanitis pyri preferred Yavuz mostly, 

birds preffer types that has slim crust like Chandler and Kaman 1. 

 

Keywords: Walnut, pests, Chandler, Fernor, Juglans regia 

 

 

GİRİŞ 

 

Ceviz (Juglans regia L.) dünya genelinde hem 

kuruyemiş hem de kereste olarak ılıman 

bölgelerde yetiştiriciliği yapılan ve son yıllarda 

ülkemizde de tarımı gelişmekte olan uzun ömürlü 

bir bitkidir [1, 21, 22, 24, 30]. Dünya genelinde 

yaygın olarak yetiştirilen Juglans regia ceviz 

türünün gen merkezleri arasında Türkiye’de 

bulunmaktadır. Karpat dağlarının güneyinden 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa’nın 

doğusuna, Irak ve İran’ın doğusundan Himalaya 

dağlarının ötesinde kalan ülkeleri de içeren, geniş 

bir coğrafyanın yayılmış bir bitkidir [4, 19]. 

Ülkemiz son yıllarda artan bir ivme kazanan ceviz 

varlığı ile dünyada önemli bir ülke olmasına 

rağmen, üretim ve ihracatta istenen düzeyde 

değildir [5, 25]. Dünya ceviz üretiminde 1970’li 

yıllarda ilk sırada yer alırken, 1980’li yıllarda 

ikinciliğe, 1990’lı yıllarda üçüncülüğe ve 2000’li 

yıllarda da dördüncülüğe kadar gerilemiş durumda 

olan ülkemizde, şuan da üretilen ürün miktarı iç 

piyasadaki tüketimi karşılayamaz haldedir [7]. 

Son yıllarda büyük çaplı ceviz kapama bahçeleri 

kurulan ülkemizde, yakın gelecekte hem ithalatın 

önüne geçilmesi, hem de kişi başı 2–3 kg olan 

yıllık tüketim miktarının olması beklenmektedir 

[11]. 

Özellikle kuruyemiş olarak yoğun tüketilen 

cevizin ağaç kabuğu, meyve kabuğu ve yaprak 

aksamları hem ilaç ve kozmetik endüstrisinde hem 

de halı ve tekstil endüstrisinde ham madde olarak 

kullanılmaktadır [27, 32]. Ülkemizde 

yetiştiriciliği yapılan ceviz üretim alanlarında 

ürün kayıplarına neden olan birçok zararlı ve 

hastalık etmeni bulunmaktadır [9, 12, 14, 15]. Bu 

etmenler arasında ceviz antraknozu (Gnomonia 

leptostyla) en önemli hastalık etmenini, ceviz iç 

kurdu (Cydia pomonella) ise en önemli zararlı 

etmenini oluşturmaktadır. Özellikle elma ve armut 

bahçelerinde ciddi zararlara neden olan C. 

pomonella ile ilgili çok fazla çalışma bulunmasına 

rağmen, ceviz bahçelerinde bu zararlının 

popülasyon dağılımı ya da mücadelesi hakkında 

fazla çalışma bulunmamaktadır [23, 35]. 

Bu çalışmada ülkemizde yoğun olarak 

yetiştiriciliği yapılan sekiz ceviz çeşidinin yaprak 

ve meyvelerine zarar veren etmenlerin tespit 

edilmesi, bu etmenlerin yıl içindeki dağılımları 

araştırılmış ve bu etmenler ile mücadele edilmeye 

gerek olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Çalışmanın ana materyalini ülkemiz 

yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan 

Chandler, Fernor, Kaman 1, Kaman 5, Yavuz, 

Yalova 1, Şebin ve Bilecik ceviz çeşitleri ile bu 

çeşitler üzerinde bulunan zararlı etmenler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü ceviz 

bahçesi 7×5 sistemiyle 2008 yılında Konya’nın 

Beyşehir ilçesinde 1134 m rakımda kurulmuş 

olup, 2014 ve 2015 yıllarında hiçbir kimyasal 

mücadele ve gübreleme yapılmamıştır. Çalışmada 

her bir ceviz çeşidinden beş ağaç üzerinde 

incelemeler yapılmış ve her ağaç bir tekerrür, 

toplamda 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Zararlı sayımları için her bir zararlıya, ağacın her 

yönünü temsil edecek şekilde 4 dal belirlenmiş ve 

her zararlı için ayrı ayrı 20 meyve işaretlenmiş, 

yaprak ölçümleri için de her zararlı için 20 yaprak 

örnek üzerinde sayımlar gerçekleştirilmiştir. 

 

Zararlıların tespiti ve popülasyon takibi 

Söz konusu çeşitler üzerinde bulunan zararlı 

etmenleri belirlemek için, yaprak ve meyve 

örnekleri haftalık olarak takip edilmiştir. Yaprak 

üzerindeki zararlıların popülasyon takibinde, her 

bir zararlı için seçilen ağaçların her yönünü temsil 
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edecek şekilde belirlenen her bir ağaç ve zararlı 

için 20 adet yaprak, tomurcuk uyanma tarihinden 

başlayarak yaprak döküm tarihine kadar haftalık 

olarak takip edilmiş elde edilen veriler 

kaydedilmiştir. Meyve üzerindeki zararlıların 

takibinde ise, çiçeklenme tarihinden başlayarak 

yaprak döküm tarihine kadar, her bir ağaç ve 

zararlı için ağacın her yönünden belirlenen ve 

ağacı temsil edecek 20 adet meyve üzerindeki 

zararlılar haftalık olarak takip edilmiştir. 

 

Ceviz çeşitlerinin bazı fenolojik özelliklerinin 

belirlenmesi 

Çalışmanın yürütüldüğü ceviz çeşitlerinin bazı 

fenolojik özellikleri Çizelge 1’de belirtilmiştir. Bu 

fenolojik özelliklerden tomurcukların uyanma 

tarihinin belirlenmesi için uç tomurcuğun yaklaşık 

2.5 cm uzunluğa ulaştığı tarih esas alınmıştır [20, 

29]. Çiçek açma tarihinin belirlenmesi için dişi 

çiçeklerde reseptif dönem olarak iki lob arasındaki 

açının 450° olduğu ve yapışkan sıvının görüldüğü 

dönem kabul edilmiştir [2]. Yaprak döküm 

tarihinin belirlenmesi için ise yaprakların %60 ve 

üzerinde bir oranda sararıp dökülmeye bağladığı 

dönem esas alınmıştır [6]. 

 

 

BULGULAR 

 

Vejetasyona başlama zamanı çeşitlerin uç 

tomurcuk patlama zamanı vejetasyona başlama 

zamanı olarak kabul edilmiştir. Denemede yer 

alan ceviz çeşitlerine ait uyanma (tomurcuk 

patlama), dişi çiçek açma ve yaprak dökme 

tarihleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çeşitlerin uyanma tarihleri Çizelge 1’den 

görüldüğü gibi 27 Mart ile 28 Nisan arasında 

değişmektedir. 

Yapılan çalışma sonucunda, en erken uyanan 

çeşidin 27 Mart tarihinde tomurcuk açmaya 

başlayan Bilecik, en geç uyanan çeşit ise 28 Nisan 

tarihinde tomurcuk açmaya başlayan Fernor 

çeşididir. 

 

 

Çizelge 1. Tomurcuk patlama (uyanma), çiçek (dişi) açma ve yaprak dökme tarihleri 

Table 1. Swollen bud, firs flower (female) bloom and leaf fall dates 
Çeşitler / Cultivars Uyanma / Bloom Dişi çiçek açma / Female flower bloom Yaprak dökme / Leaf fall 

Chandler 15.04.2015–26.04.2015 08.05.2015–17.05.2015 14.11.2015–03.12.2015 

Fernor 28.04.2015–02.05.2015 14.05.2015–26.05.2015 10.11.2015–30.11.2015 

Kaman 1 01.04.2015–07.04.2015 15.04.2015–24.04.2015 25.10.2015–12.11.2015 

Kaman 5 04.04.2015–16.04.2015 20.04.2015–26.04.2015 24.10.2015–10.11.2015 

Yavuz 03.04.2015–06.04.2015 17.04.2015–24.04.2015 26.10.2015–11.11.2015 

Yalova 1 01.04.2015–05.01.2015 14.04.2015–21.04.2015 30.10.2015–11.11.2015 

Şebin 29.03.2015–03.04.2015 15.04.2015–23.04.2015 26.10.2015–05.11.2015 

Bilecik 27.03.2015–03.04.2015 14.04.2015–23.04.2015 23.10.2015–06.11.2015 

 

 

Yaprak Üzerindeki Zararlılar 

 

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus 

urticae) 

Ceviz bahçelerinde önemli ürün kayıplarına 

neden olan zararlılar içerisinde Acarina takımına 

bağlı türler önemli bir yer tutmaktadır [26, 28]. 

Şekil 1’de Kırmızı örümceğin erginlerinin 

haftalık olarak takip edilmesi ile elde edilen 

veriler ortalamaları alınarak belirlenmiştir. Her bir 

denemedeki ağaç başına düşen 20 yapraktaki 

ortalama kırmızı örümcek sayısı alınmıştır. 

Şekil 2’de takip edilen çeşitler içerisinde 

kırmızı örümceğin en çok tercih ettiği çeşit 

gösterilmiştir. Yapılan çalışmada kırmızı örümcek 

en çok Fernor çeşidini, en az Yalova 1 çeşidini 

tercih etmiştir. 

Yaprak Biti 

 

Ceviz büyük yaprakbiti Callaphis juglandis 

(Goeze) 

Ceviz büyük yaprakbiti genellikle yaprak üst 

yüzeyinde ana damar boyunca sıralı olarak 

bulunur, Yaprak ve sürgünlerde bitki özsuyu ile 

beslenen Ceviz yaprakbitleri ağaçların gelişmesini 

yavaşlatarak kalite ve verimi olumsuz etkiler. 

Yaprakbiti yoğunluğunun ilkbaharda yükselmesi 

durumunda meyve iriliğinde bir düşüş görülürken, 

yaz aylarında görülecek yüksek yaprakbiti 

yoğunluğu meyve içlerinin buruşmasına neden 

olur. Aynı zamanda salgıladıkları tatlımsı madde 

ile de meyve ve yapraklar üzerinde fumajin 

oluşumuna neden olurlar [10]. 
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Ceviz yaprak biti Callaphis juglandis (Goeze) 

ise zaman zaman önemli verim kayıplarına yol 

açan önemli ceviz zararlılarıdır [8, 17]. 

Yaprak biti popülasyonu Şekil 3’de görüldüğü 

gibi çeşitler arasında farklılık göstermektedir. 

Yaprak bitlerinin en çok tercih ettiği çeşit 

Chandler’dir. Yıl içerinde chandler çeşidinde 

yaprak biti popülasyonu hiç bitmemiştir. 

Şekil 3’de görüldüğü gibi Chandler çeşidinde 

yaprak biti popülasyonu oldukça yüksektir. Tüm 

sezon içinde ağaç başına düşen yaprak biti 

popülasyonu Şekil 3’de görüldüğü gibi 

Chandler’da en fazla, Yavuz’da an azdır. 

 

 

 
Şekil 1. Kırmızı örümcek ergin popülasyon değişimi (ortalama) 

Figure 1. Population development of adult red mite (mean) 

 

 
Şekil 2. Kırmızı örümceğin farklı çeşitlerdeki ortalama popülasyonu (adet/20 yaprak) 

Figure 2. Population of red mite in different cultivars (number/20 leaves) 

 

 
Şekil 3. Yaprak biti ergin popülasyon değişimi (ortalama) 

Figure 3. Population development of adult aphids (mean) 
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Armut Kaplanı (Stephanitis pyri) 

Armut kaplanı, cevizin yapraklarında emgi 

yaparak ürün kaybına neden olur. Yoğunluğun 

yüksek olduğu bahçelerde ağaçlar iyi gelişemez, 

sürgünler tam olgunlaşamaz, meyveler küçük ve 

kalitesiz olur. Beslenme sonucunda oluşan klorofil 

parçalanması nedeniyle, yapraklarda renk 

açılmaları görülür. Ayrıca, yaprak altında küçük 

siyah damlacıklar şeklinde beslenme pislikleri ile 

salgılanan balımsı madde fumajine (kara ballık) 

neden olmaktadır. Genellikle ülkemizin her 

yerinde yaygın olarak bulunur [9]. 

Armut kaplanı popülasyon dağılım ortalaması 

Şekil 4’de verilmiştir. Armut kaplanının 

popülasyonu diğer zararlılara göre daha azdır. 

Şekil 5’de görüldüğü gibi armut kaplanı en çok 

Yavuz çeşidini tercih etmiştir. Diğer tüm 

çeşitlerde ortalama olarak aynı düzeyde bulunan 

armut kaplanı Yavuz çeşidini daha fazla tercih 

etmiştir. 

 

 

 
Şekil 4. Armut Kaplanı ergin popülasyon değişimi (ortalama) 

Figure 4. Population development of Pear lace bug (mean) 

 

 
Şekil 5. Armut Kaplanının farklı çeşitlerdeki ortalama popülasyonu (adet/20 yaprak) 

Figure 5. Population of Pear lace bug in different cultivars (number/20 leaves) 

 

 

Meyve Verileri 

 

Elma İç Kurdu (Cydia pomonella L.) 

Elma iç kurdu (Cydia pomonella L.) cevizin 

ana zararlısı konumundadır [12, 13, 15, 35]. Elma 

iç kurdu (Cydia pomonella L.) tüm dünyada elma 

(Malus domestica Borkhausen), armut (Pyrus 

communis L.) ve cevize (Juglans regia L.) ciddi 

hasar vermektedir [18, 34]. 

Elma iç kurdu ile mücadele yapılmadığında C. 

pomonella’nın yol açtığı zarar oranının %40’ı 

geçtiği ve dolayısıyla bu zararlıyla mücadelenin 

çok önemli olduğu bildirilmektedir [33]. 

Elma iç kurdu çeşitlerin uyanma tarihinden 

itibaren takip edilmiş ve her ağaç üzerindeki 

işaretlenmiş 20 meyveye ilk yumurta bıraktığı ve 

bu yumurtanın larva olup meyve kabuğunu deldiği 

tarihten itibaren meyve yaprağını dökene kadar 
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takip edilmiş ve toplamda 20 meyvenin kaç 

tanesine elma iç kurdu girdiyse kaydedilmiştir. 

Her çeşit için ayrı ayrı takip edilen elma iç 

kurdunun meyvelere girdiği tarihler Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 

Elma iç kurdunun meyvelere yumurta bırakma 

oran ve tarihleri çeşitlere göre farklılık 

göstermektedir. Takip süresi sonucunda Şekil 6’da 

görüldüğü gibi en fazla elma iç kurdu fernor 

çeşidinin meyvelerinde bulunmaktadır. 

Elma iç kurdu ülkelere, meyvelere ve bölgelere 

göre zararlı yılda 1–3 döl vermektedir [31]. Şekil 

6’da görüldüğü gibi ilk dölü Temmuz ayının ilk 

haftası vermiş, ikinci dölü Ağustos’un üçüncü 

haftası vermiştir. Ara zamanlarda ise hiçbir zaman 

elma iç kurdu popülasyonu sıfırlanmadığından az 

da olsa meyvelere zarar vermiştir. 

Şekil 7’de görüldüğü gibi Elma iç kurdu tüm 

çeşitlerde zarar oluşturmaktadır. Takip edilen 

çeşitler içerisinde en fazla Fernor ve Yavuz 

çeşidine zarar veren elma iç kurdu en az Chandler 

çeşidini tercih etmiştir. 

 

 

 
Şekil 6. Elma iç kurdu bulunan meyve sayısı (haftalık ortalama) 

Figure 6. Number of fruits infested by codling moth (mean/week) 

 

 
Şekil 7. Ağaçlara göre elma iç kurdunun meyveler üzerindeki sayısı ve dağılımı (ortalama) 

Figure 7. Number of fruits infested by codling moth of different (mean) 

 

 

Kuş zararı 

Ceviz meyvelerine, karga, saksağan, 

ağaçkakan gibi farklı kuşlar meyve kabuğunu 

delip içindeki kısmı yemek için zarar 

vermektedirler. 

Şekil 8’de görüldüğü gibi kuşlar kabuklarının 

ince olması nedeniyle en çok Chandler ve Kaman 

1 çeşidini tercih etmiştir. Kuşlar cevizleri yemek 

için meyvelerin olgunlaşmasını beklemiştir. 

Meyvelerin olgunlaşmasıyla tüm çeşitlere zarar 

veren kuşlar en az kabuğu diğer çeşitlere göre 

daha kalın olan Fernor’u en az tercih etmişlerdir. 
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Şekil 8. Kuş zararı gören meyve sayısı (haftalık ortalama) 

Figure 8. Number of fruits demaged by birds (mean/week) 

 

 

TARTIŞMA 
 

Ülkemizde kapama ceviz ağaçlarının 

artmasına rağmen üretimimizin artmamakta ve her 

geçen sene ithal ettiğimiz ceviz miktarı 

artmaktadır. Yıllara bağlı olarak ceviz ağacı 

varlığımız düzenli olarak artmasına rağmen 

üretimin artmaması önemle sorgulanması gereken 

bir konudur [3]. 

Ülkemizde geleneksel olarak ceviz 

yetiştiriciliği yapılmakta, tohumdan yetişen ceviz 

ağaçlarının da büyük çoğunluğu erken uyanmakta 

ya da hastalık zararlılara karşı hassas olmaktadır. 

Uyanma tarihlerine bakılarak don tehlikesi olan 

bölgelerde yerli çeşitler tercih edilmemelidir. 

Dikili olan ağaçlar geç açan çeşitler ile 

değiştirilmeli yoksa her iki–üç yılda bir defa ürün 

alınamayacaktır. 2014 ve 2015 yıllarında üst üste 

iki yıl ilkbahar geç donlarının olması erken açan 

yerli çeşitlerin çiçeklerinin ölmesine dolayısıyla 

da meyve vermemesine neden olmuştur. 

Takip edilen bu bahçede 2014 ve 2015 yılında 

hiçbir kimyasal mücadele yapılmamasına rağmen 

cevizlerin meyve yapraklarındaki zararlıların 

popülasyonunda değişmeler, bazı dönemlerde ise 

tamamen yok olduğu gözlenmektedir. Bunun 

nedenleri arasında, bu zararlıların doğal 

düşmanlarının bahçede bulunması ve zararlı 

popülasyonunu kontrol altına alması olabilir. 

Yapılacak çalışmalar ile ceviz zararlılarının doğal 

düşmanları tespit edilmeli ve korunmalıdır. 

Ayrıca çeşitlere zarar veren etmenler göz 

önüne alınarak bahçe kurulmalı, eğer bahçe 

kurulmuş ise çeşidin hassas olduğu zarar etmeni 

bilinerek zamanında mücadele edilmelidir. 

 

 

SONUÇ 
 

Ceviz, ülkemizin neredeyse her yerinde 

yetiştiriciliği yapılan bir bitkidir. Anadolu’da 

yabani formları bulunan, kışın yaprağını döken, 30 

m’ye kadar büyüyebilen ceviz, meyvesi ve 

kerestesi için üretilen bir ağaçtır [16]. 

Yapılan çalışma sonucunda, en erken uyanan 

çeşidin 27 Mart tarihinde tomurcuk açmaya 

başlayan Bilecik, en geç uyanan çeşit ise 28 Nisan 

tarihinde tomurcuk açmaya başlayan Fernor 

çeşididir. Takip edilen çeşitlerden yerli olanlar 5 

Nisan’dan önce uyanmaya başlamışlar ve Nisan 

geç donlarından etkilenmişlerdir. Yabancı 

çeşitlerden Chandler 15 Nisan’da uyanmaya 

başlamış ve ilkbahar geç donlarından çok az 

etkilenmiştir. Fernor çeşidi 25 Nisan’da uyanarak 

ilkbahar geç donlarından hiç etkilenmemiştir. 

Ağaçların uyanma zamanlarına bakılarak don 

tehlikesi olan bölgelerde Fernor gibi geç açan 

çeşitlerin tercih edilmesi daha uygundur. 

Yaprak döküm ve dinlenme tarihleri ise yerli 

çeşitlerde daha erken yabancı çeşitlerde daha 

geçtir. Yapraklarını erken döken çeşitler sonbahar 

erken donlarında daha az etkilenmektedir. 

Cevize zarar veren etmenlerin çeşit 

tercihlerinin farklı olduğu gözlenmiştir. Elma iç 

kurdu ve Kırmızı örümcek en çok Fernor çeşidini 

tercih ederken, Yaprak biti en çok Chandler 

çeşidini tercih etmiştir. 
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Kuşlar ise daha çok kabuğu ince olan Chandler 

ve Kaman 1’i tercih etmişlerdir. 

Elma iç kurdu takip edilen tüm çeşitlerde 

etkisini göstermiş ve ceviz meyvelerine yumurta 

bırakmıştır. Eğer mücadele yapılmazsa Fernor ve 

Yavuz gibi çeşitlerde meyvelerin yarısına 

girmekte ve meyvenin pazar değerini 

bitirmektedir. 

Çalışmanın bulgular bölümünde görüldüğü 

gibi ceviz ağaçlarında zarar yapan etmenler 

çeşitlere göre değişiklik göstermektedir. 
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CEVİZ BAHÇELERİNDE ELMA İÇKURDU [(Cydia 

pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’NUN 

MÜCADELESİNDE GÜN–DERECE MODELİNİN 

UYARLANMASI 

 
 

Naim ÖZTÜRK1 Adalet HAZIR¹ Mehmet SÜTYEMEZ2 
 

ÖZET 
 

Bu çalışma, 2012–2013 yıllarında Kahramanmaraş ili Merkez ilçeye bağlı Dereköy’de 

yürütülmüştür. Çalışmada; ülkemiz elma bahçelerinde Elma içkurdu [Cydia pomonella L. 

(Lepidoptera: Tortricidae)] mücadelesinde kullanılan mevcut gün–derece modelinin ceviz 

bahçelerindeki uygulanabilirliliği araştırılmıştır. Bu amaçla fenolojik dönem, eşeysel 

çekici tuzak, etkili sıcaklıklar toplamı (EST), yumurta açılım zamanı ve meyve kontrolü 

kriterlerinden yararlanılanılmıştır. 

Cydia pomonella’nın ilk ergin çıkışını saptamak için tuzaklar, ilk yıl 16 Nisan (EST; 

81.4 g.d.) ve ikinci yıl 8 Nisan (80.1 g.d.) tarihlerinde bahçeye asılmıştır. İlk ergin çıkışı her 

iki yılda da 29 Nisan tarihinde olurken, bu tarihlerdeki EST değerleri; 151.5 ve 161.9 g.d. 

olarak hesaplanmıştır. C. pomonella’nın üç dölüne ait yumurta açılım zamanları ve bu 

dönemlere denk gelen EST değerleri ise; birinci yıl 20 Mayıs (154.5 g.d.), 7 Temmuz (763.2 

g.d.), 4 Ağustos (1271.1 g.d.) ve ikinci yılda 18 Mayıs (159.8 g.d.), 7 Temmuz (769.7 g.d.) ile 

8 Ağustos (1283.3 g.d.) tarihlerinde gerçekleşmiştir. Etkili sıcaklıklar toplamı değerlerine 

göre uygulanan kimyasal mücadelenin sonucunda, 2012 yılında deneme bahçesi için %2.2 

kurtlanma tespit edilirlken, ilaçsız kontrolde bu oran %21.8 olmuştur. Meyvedeki 

kurtlanma oranı 2013 yılında ise %1.8 ile 20.1 olarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda 

belirlenen EST değerlerinin, elmada uygulanan mevcut modelin EST değerlerine çok 

yakın değerler olduğu ve ceviz bahçelerinde de başarıyla kullanılabileceği ortaya 

koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Cydia pomonella L., gün–derece modeli 

 

SUMMARY 

 

STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF DEGREE–DAY MODEL FOR CONTROL 

OF THE CODLING MOTH [(Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae)] IN 

WALNUT ORCHARDS 

 

This study was conducted in Dereköy village of center town / Kahramanmaraş province 

in 2012–2013. In the study, the availability of degree–day (DD) model used for the 

management of Codling moth [Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)] in apple 

orchards was tested in a walnut orchard. In order to apply the degree–day model, the 

criteria like phenology, sex pheromone trap values, effective temperature sums (ETS), 

hatching time of eggs and monitoring of fruits were used. 

                                                      
1 Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yüreğir/ADANA 
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, KAHRAMANMARAŞ 
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To determine initiation of C. pomonella adult flight, traps were placed in the walnut 

orchard on 16th of April (81.4 DD) in the first year and 8th of April (80.1 DD) in the second 

year. The first adults were catched on 29th of April in both years. Effective temperature 

sums were calculated as 151.5 and 161.9 DD respectively. The ETS corresponds to the egg 

hatch of three generations were 20th of May (154.5 DD), 7th of July (763.2 DD), 4th of August 

(1271.1 DD) and 18th of May (159.8 DD), 7th of July (769.7 DD), 8th of August (1283.3 DD) 

in the first and second years respectively. As a result of the chemical treatment applied 

according to ETS values, the infested fruit rate was 2.2% in the trial area in 2012. This rate 

was 21.8% in the untreated control area. In 2013, infested fruit rates were 1.8 and 20.1% 

in trial and control plots respectively. It is determined that the ETS calculated at the study 

are quite similiar to the ETS used in the model of apple and are available to use in walnut 

orchards successfully. 

 

Keywords: Walnut, Cydia pomonella L., degree–day model 
 

 

GİRİŞ 
 

Anadolu, birçok meyve türünde olduğu gibi 

ceviz (Juglans regia L.)’in de anavatanıdır. Ceviz, 

insanımızın vazgeçilmez besin ve gelir 

kaynaklarından biri olup, ülkemizin hemen hemen 

her yerinde yetiştirilebilmektedir. Dünya kabuklu 

ceviz üretimi yaklaşık 3.5 milyon ton iken, 

Türkiye kabuklu ceviz üretimi bakımından 

212.140 ton ile dünyada 4. sırada yer almaktadır 

[6]. Ülkemiz bölgelerine göre ceviz üretiminde ilk 

sırayı %15’lik oranla Akdeniz ve Orta Anadolu 

Bölgesi alırken, bunları %14 ile Batı Karadeniz ve 

Ege Bölgeleri izlemektedir [18]. 

Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan diğer meyve 

çeşitlerinde olduğu gibi, cevizlerde de 

yetiştiricilik sorunlarının yanı sıra, üretiminde 

doğrudan etkili olup girdi maliyetini yükselten ve 

çoğu zaman da kalite ve pazar kaybına neden olan 

hastalık ve zararlıların kontrolü önemli bir 

sorundur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 

Türkiye cevizlerinde birçok zararlı tür saptanmış 

olup, bu türlerden biri de Elma içkurdu [Cydia 

pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)]’dur. 

Ülkemiz ve yurtdışında, C. pomonella’nın 

biyolojisi, zararı ve mücadelesi konusunda 

yürütülmüş birçok çalışma bulunmaktadır [2, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20]. C. pomonella 

larvası; cevizin iç kısmında ve dış kabuğunda 

beslenerek meyvelerin dökülmesine, ürünün kalite 

ve pazar değerinin düşmesine neden olur. Birinci 

dölü meyve içerisinde, 2. ve 3. dölü ise genellikle 

kabukta beslenir ve mücadele yapılmadığı 

takdirde %20–50 oranında zarar yapabilmektedir 

[2, 9, 20]. Bu ise, üreticiler tarafından kesinlikle 

arzu edilmemektedir. 

Bilindiği gibi artan dünya nüfusunun gıda 

ihtiyacını karşılayabilmek için, son 50–60 yılda 

kimyasal mücadele ağırlıklı tarım tekniklerine 

önem verilmiştir. Ancak bu teknikler yüksek 

maliyet, bozulan doğal denge, çevre kirliliği, 

dayanıklılık ve kalıntı gibi sorunları da 

beraberinde getirmiştir. C. pomonella’nın 

cevizdeki biyolojisi bilinmekle beraber, elmada 

olduğu gibi gün–derece model çalışmaları 

yapılmamıştır. Zeki [19], elma bahçelerinde C. 

pomonella’ya karşı uygulanan tahmin ve uyarı 

modelinin iki amaca yönelik olduğunu, 

birincisinin ilaçlama zamanlarının tespiti, 

ikincisinin de zararlı yoğunluğunun belirlenmesi 

olduğunu belirtmekte olup, ilaçlama zamanının 

tespitinde en etkili yöntemin etkili sıcaklıklar 

toplamları (gün–derece) olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Bitkisel üretimde, hastalık ve zararlılara karşı 

yapılan uygulamalarda yüksek etkinin sağlanması, 

her şeyden önce o etmenin biyolojisinin ve 

ekolojinin çok iyi bilinmesi ile mümkündür. 

Zararlı, konukçu ve çevre biribiriyle sıkı bir ilişki 

içerisinde olmaları nedeniyle, günümüzde birçok 

zararlı ve hastalığın mücadelesinde etmenin 

biyolojisi ve popülasyon değişimi ile iklim verileri 

arasındaki ilişkileri esas alan “Gün–Derece 

Modelleri” geliştirilmiş ve başarıyla 

uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada; Diğer ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye cevizlerinin de ana zararlısı olan Elma 

içkurdu [Cydia pomonella L. (Lep.: 

Tortricidae)]’nun mücadelesinde daha etkin ve 

başarılı olabilmek için, ülkemiz elma bahçelerinde 

başarıyla kullanılan mevcut gün–derece modeline 

göre C. pomonella’nın biyolojisi ile iklim verileri 

ilişkilendirilerek elde edilecek verilerin ceviz 

bahçelerindeki uygulanabilirliliği araştırılmıştır. 

Gün–derece modelinin modifiye olup 

uygulanmasıyla; C. pomonella’ya karşı gereksiz 
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ilaçlamalar yapılmayarak, çevreye ve insan 

sağlığına verilecek zararlar en aza indirgenecektir. 

Ayrıca, gereksiz iş gücü ve masrafların 

azaltılmasının yanı sıra; ilaç kalıntısı olmayan, 

kaliteli ürün elde edilmesi sonucunda ülke ve 

dolayısıyla üretici ekonomisine de önemli katkılar 

sağlanmış olacaktır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Çalışma; 2012–2013 yıllarında 

Kahramanmaraş ili Merkez ilçeye bağlı 

Dereköy’de daha önceden C. pomonella ile yoğun 

bulaşık olduğu bilinen Şebin çeşidi ile 7×7 m 

mesafede dikilmiş 125 adet ceviz ağacı (deneme 

bahçesi (GD); 6 da ve 13 yaşında) ve 96 adet ceviz 

ağacının (ilaçsız kontrol bahçesi (İK); 5 da ve 10 

yaşında) bulunduğu farklı iki bahçede 

yürütülmüştür. C. pomonella’nın "Gün–Derece 

Modeline" ne esas fenolojik dönem, eşeysel çekici 

tuzak, etkili sıcaklıklar toplamı (EST), yumurta 

açılım zamanı ve meyve kontrolü kriterlerden 

yararlanılmıştır [2, 19]. Çalışma için gerekli olan 

iklim verileri (günlük minimum, maksimum ve 

ortalama sıcaklık, ortalama %orantılı nem, 

ortalama rüzgar hızı) deneme alanına 30.12.2011 

tarihinde kurulan İ–Metos marka elektronik iklim 

veri istasyonundan alınmıştır. 

 

Eşeysel çekici tuzaklar 

Elma içkurdu’nun ilk ergin çıkış zamanı ile 

ergin popülasyon değişimini izlemek için 

kullanılmıştır. Tuzaklar "(E,E)-8, 10-dodeca 

dienol, n-dodecanol, n-tetradecanol %50, (Z)-11-

tetradecenyl acetate %50" feromonunu 

içermektedir [1]. C. pomonella’nın ilk egin çıkış 

zamanını belirlemek için tuzak asım zamanı 

olarak, ülkemiz elma bahçelerinde kullanılan C. 

pomonella gün–derece (g.d.) modeli esas alınmış 

ve etkili sıcaklıklar toplamı (EST) 80 gün–

dereceyi bulduğunda, ağaçların güney yönüne ve 

tacın en üstteki 1/3 lük kısmına, her deneme 

bahçesi için 1 tuzak/100 ağaç olacak şekilde 

asılmıştır [2]. Tuzak kontrolleri ilk ergin 

yakalanıncaya kadar haftada iki, yakalandıktan 

sonra ise haftada bir yapılmış ve erginler sayılarak 

kayıt edilmiştir. Feromon kapsüller prospektüsüne 

uygun olarak (4–6 hafta) 6 haftada bir 

değiştirilmiştir. 

 

Yumurta açılım zamanı ve etkili sıcaklıklar 

toplamı (EST) 

Elma içkurdu’nun 1., 2. ve 3. döllerine karşı 

ilaçlama zamanlarının belirlenmesi için, 

tuzaklarda ilk ergin yakalanmasından sonraki 1–3 

gün içerisinde, zararlının teorik olarak yumurta 

bırakacağı beklendiğinden, öncelikle meyveler 

üzerinde larva çıkışının takibi için yumurta tesbiti 

yapılmıştır. Her deneme bahçesinde taç yapısına 

bağlı olarak verim durumu iyi olan 10 ağaç 

belirlenmiştir. Daha sonra her döl için rasgele 

toplam 500 (50 meyve/ağaç) meyve kontrol 

edilerek, 25 adet yumurta işaretlenmiştir. 

Yumurtalar; 1. döl için EST değeri tuzaklarda ilk 

ergin yakalanmasından itibaren 150 g.d. ve 2. döl 

için de 800 g.d.’ye yaklaştığında günlük olarak 

kontrol edilmiş ve ilk yumurta açılımı belirlenerek 

kayıt edilmiştir. Üçüncü döl için de kontrolere 

aynı şekilde devam edilerek yumurta açılımının 

saptandığı EST değeri belirlenmiştir. İlaçlama 

zamanlarının tespiti için gerekli olan EST 

değerleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır 

[2, 17, 19]. 

EST =
Min. sıcaklık +  Maks. sıcaklık

2
−  Gelişme eşiği (10°C) 

 

Değerlendirme 

Deneme, geniş parsellerin karşılaştırılması 

şeklinde iki karakterli (Gün–derece (GD) ve 

ilaçsız kontrol (İK)) bahçesi olarak kurulmuştur. 

C. pomonella’nın mücadelesinde; tuzak başına 

haftalık 10–15 ergin yakalanma yoğunluğu ile %3 

bulaşık meyve değeri eşik olarak kabul edilmiş ve 

buna göre ilaçlamaya karar verilmiştir [2, 4, 19]. 

C. pomonella’ya karşı cevizde ruhsatlı ilaç 

bulunmadığından, GD bahçesinde zararlının her 

üç dölünede elmada ruhsatlı Thiacloprid 240 g/l 

etkili maddeli Calypso OD 240 ticari isimli 

preparat 40 ml/100 lt su dozunda kullanılmıştır. 

Gün–derece ile karşılaştırma olarak alınan İK 

bahçesindeki değerlendirmeler; 1000 meyve 

üzerinden yapılmıştır [3]. Bu amaçla, her üç 

bahçeyi de temsil edecek şekilde her bahçenin 5 

farklı noktasından (4 kenar ve 1 orta) meyve 

verimi iyi durumda ve özellikleri birbirine yakın 

20 ağaç hasattan yaklaşık bir ay önce sayım ağacı 

olarak işaretlenmiştir. Hasattan yaklaşık 3–5 gün 

önce her sayım ağacının farklı yön ve 

yüksekliklerinden 50 adet meyve rasgele kontrol 

edilerek, kurtlu ve sağlam olarak kayıt edilmiştir. 

Elde edilen sayım değerleri toplanarak, her bahçe 

için toplam kurtlu ve sağlam meyve sayısı ile % 
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kurtlu bulaşık meyve oranları belirlenmiştir [3, 16, 

19]. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Ceviz bahçelerinde C. pomonella’nın ilk egin 

çıkış zamanını belirlemek için, birinci yıl 16 Nisan 

ve ikinci yılda 8 Nisan tarihlerinde GD ve İK 

bahçelerine 1’er adet feromon tuzağı/100 ağaç 

olacak şekilde asılmış ve kontrollere ergin 

uçuşunun son bulduğu 23.10.2012 ve 15.10.2013 

tarihlerine kadar devam edilmiştir. Tuzakların ilk 

asıldığı tarihlerde, 1 Ocak’tan itibaran oluşan EST 

değeri 2012 yılında 81.4 g.d. ve 2013 yılında ise 

80.1 g.d. olarak hesaplanmıştır (Şekil 2). Elma 

içkurdu erginleri her iki yılda da ilk olarak 29 

Nisan tarihlerinde tuzakta yakalanırken (Şekil 

1a,b), bu tarihlerde 1 Ocak’tan itibaren oluşan 

EST değeri ilk yıl 151.5 g.d. ve ikinci yılda da 

161.9 g.d. olmuştur (Şekil 2). 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, 2012 yılında ilk 

erginler 29 Nisan’da tuzakta yakalanırken, 9 Ekim 

tarihinde de ergin uçuşu son bulmuştur. 

Yakalanan en yüksek ergin sayısı GD bahçesinde; 

17 Mayıs ve 28 Ağustos tarihlerinde, İK 

bahçesinde ise 17 Mayıs ve 28 Ağustos 

tarihlerinde sayılmıştır (Şekil 1a). İkinci yılda ise 

ilk erginler yine 29 Nisanda yakalanırken, GD 

bahçesinde 25 Eylül ve İK bahçesinde de 1 Ekim 

tarihinde ergin uçuşu son bulmuştur. En yüksek 

ergin sayısı GD bahçesinde; 30 Temmuz ve 4 

Eylül tarihlerinde olurken, İK bahçesinde de 30 

Temmuz, 27 Ağustos ve 4 Eylül tarihlerinde 

yakalanmıştır (Şekil 1b). 

Elma içkurdu 1. dölüne ait ilk yumurta açılımı 

2012 yılında 20 Mayıs ve 2013 yılında ise 18 

Mayıs tarihlerinde belirlenmiştir. Tuzakta ilk 

ergin yakalanmasından itibaren hesaplanan bu 

tarihteki EST değerleri sırasıyla; 154.5 ve 159.8 

g.d. olup, ilaçlamalar 21.05.2012 ve 19.05.2013 

tarihlerinde yapılmıştır (Şekil 2). Bu tarihte ceviz 

meyvelerinin yaklaşık %50’den fazlası fenolojik 

olarak fındık iriliğindedir. İkinci döl ilk yumurta 

açılımı ise her iki yılda da 7 Temmuz tarihlerinde 

saptanırken, bu tarihlerdeki EST sırasıyla; 763.2 

g.d. ve 769.7 g.d. olup, ilaçlamalarda 8 Temmuz 

tarihlerinde yapılmıştır (Şekil 2). Bu dönemdeki 

ceviz meyveleride fenolojik olarak gelişiminin 

yaklaşık %50–60’ını tamamlamış durumdadır. 

Üçüncü döl yumurta açılımı, 2012 yılında 4 

Ağustos ve 2013 yılında da 8 Ağustos tarihlerinde 

gözlenmiş, bu tarihteki EST değerleri ise 1271.1 

g.d. ve 1283.3 g.d. olup, ilaçlamalar ise 5 ve 9 

Ağustos tarihlerinde yapılmıştır (Şekil 2). Aynı 

şekilde bu tarihte meyvelerin yaklaşık %90–95’i 

gelişimini tamamlayarak ben düşme 

dönemindedir. Ancak, bu döle ait larvaların 

genellikle iç kabuğun sertleşmesinden dolayı 

meyve içerisine giremeyerek dış kabukta 

beslendikleri gözlenmiştir. 

Dindar [11], C. pomonella’nın cevizde zararlı 

olduğunu, ancak esas zararın 1. döl tarafından 

yapıldığını ve 2. dölün ekonomik anlamda zarar 

vermediğini ve 1. döle karşı uygun zamanda 

yapılacak ilaçlamanın etkili olabileceğini 

vurgulamıştır. Angeli ve ark. [7] ise, cevizde C. 

pomonella zararının birçok faktöre bağlı 

olduğunu, bu faktörler arasında ceviz çeşidinin ve 

iklim koşulların önemli olduğunu belirtmektedir. 

Çalışmanın yürütüldüğü Dereköydeki ceviz 

bahçesine ait 2012–2013 yılı pentat sıcaklık 

değişim grafikleri çizilerek Şekil 2’de verilmiştir. 

Türkiye elma bahçelerinde uygulanan C. 

pomonella gün–derece modeline göre; ilk egin 

çıkış zamanı için, 1 Ocak’tan itibaren etkili 

sıcaklıklar toplamı 80 g.d. olduğunda tuzakların 

bahçeye asılması, ilk ergin yakalanmasından 

itibaren 150 g.d olduğunda 1. ve 800 g.d. 

olduğunda ise 2. döle ait yumurta açılımının 

olacağı belirtilerek, ilaçlamaların bu değerler 

dikkate alınarak yapılması gerektiği bildirilmiştir 

[2]. 

Yurtdışında ve Türkiye’nin değişik 

bölgelerinde yapılan çalışmalarda; C. pomonella 

ilk erginlerinin Nisan sonu–Mayıs başlarında çıkış 

yaptığı, 1. döle ait ilk yumurta açılımının Mayıs 

ayı sonunda görüldüğü, ergin uçuşunun Eylül ayı 

ortalarına kadar devam ettiği ve yılda 3 döl verdiği 

bildirilmektedir [2, 5, 15]. Ülkemizde yapılan bir 

diğer çalışmada; C. pomonella’nın cevizde ana 

zararlı olduğu, 15 Mayıs’tan itibaren kelebek 

çıkışlarının başladığı, 1. döl uçuşunun Mayıs 

ayının ikinci yarısından, Temmuz ayının ikinci 

yarısı veya Ağustos başına kadar, 2. döl uçuşunun 

ise Temmuz ayının ikinci yarısı veya Ağustos 

sonuna kadar devam ettiği, 1. dölün yumurtalarını 

yaprakların üzerine, ikinci dölün ise meyvelere 

bıraktığı, yumurta açılımının 7 gün, larva 

süresinin 17–47 gün olduğu ve döllerin birbirine 

karıştığı bildirilmektedir [14]. 
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Ergin sayısı (adet/tuzak/hafta) 

Şekil 1. Cydia pomonella’nın Dereköy (Merkez, Kahramanmaraş)’deki gün–derece ve ilaçsız kontrol 

ceviz bahçelerinde 2012 (a) ve 2013 (b) yılı ergin popülasyon gelişimi 

Figure 1. Degree–day and untrated control in the walnut orchards, in 2012 (a) and 2013 (b) years, the 

development of adult population of Cydia pomonella in Dereköy (Central, Kahramanmaraş) 

 

 
Pentat sıcaklık (°C) 

Şekil 2. Dereköy (Merkez, Kahramanmaraş)’deki ceviz bahçesine ait 2012–2013 yılı Ocak–Ekim ayları 

pentat sıcaklık (°C) değerleri 

Figure 2. In 2012–2013 years (January–October months) pentatur temperature (°C) values of the 

walnut orchards in Dereköy (Central, Kahramanmaraş) 

 

 

13–17 Eylül 2012 ve 15–20 Eylül 2013 

tarihlerinde yapılan meyve hasadı sırasında 

yapılan değerlendirmelerde; ilk yıl GD bahçesinde 

toplam 1017 meyve sayılırken, ikinci yıl 1015 

meyve sayılmış olup, bunlardan sırasıyla 23; 19 

kurtlu ve 994; 996 adeti ise temiz bulunurken, GD 
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bahçesindeki bulaşıklık oranı %2.2 ile 1.8 olarak 

hesaplanmıştır. Aynı şekilde İK bahçesinde de 

toplam 1028 ve 1020 meyve sayılmış, bunlardan 

da sırasıyla 219; 205 kurtlu ve 809; 815 adeti de 

temiz bulunurken, bulaşıklık oranı %21.3 ile 20.1 

olarak hesaplanmıştır. Nitekim Kaliforniya’da 

yapılan bir çalışmada; cevizde zararlı C. 

pomonella’nın kimyasal mücadelesinde kabul 

edilebilir eşiğin %3 olduğu bildirilmiştir [4]. 

Elma içkurdu’nun tahmin ve uyarı 

modeline esas yukarıda verilen iki yıllık gün–

derece değerleri birlikte değerlendirilmiş ve 

ortalamaları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1 incelendiğinde, cevizde C. 

pomonella’nın tahmin ve uyarı modelinde 

kullanılacak tuzak asım ile ilk ergin çıkış 

zamanlarında 1 Ocak’tan itibaren ve döllere ait 

yumurta açılım zamanlarında ise ilk ergin 

yakalanmasından itibaren hesaplanan 2 yıllık EST 

ortalama değerlerinden; tuzak asım zamanının 

80.75 g.d., ilk ergin çıkış zamanının 156.70 g.d. ve 

1. döl yumurta açılımının ise 157.15 g.d. olduğu 

belirlenmiştir. İkinci döl 766.45 g.d. ve 3. döl 

yumurta açılımının da 1277.20 g.d. olduğu 

görülmektedir. 

Zeki ve Özdem [20], Çorum (Oğuzlar) ili ceviz 

bahçelerinde 2007–2009 yıllarında yürüttükleri 

bir çalışmada; C. pomonella L. ilk ergin çıkışının 

2007 yılında 21 Nisan, 2008 yılında 30 Nisan ve 

2009 yılında ise 1 Mayıs tarihlerinde 

gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Zararlının 1. ve 2. 

döl larva çıkışları ile EST değerlerinin sırasıyla; 

2007 yılında 23 Mayıs; 250.31 g.d. ve 23 

Temmuz; 782.39 g.d. olduğunu belirtmişlerdir. 

Aynı şekilde 2008 yılında ise bu tarih ve EST 

değerleri 21 Mayıs; 258.46 g.d. ve 21 Temmuz; 

727.18 g.d. olup, 2009 yılında da 2 Haziran; 

247.18 g.d. ve 31 Temmuz; 717.79 g.d. olduğu 

belirlenmiştir. 

 

 

Çizelge 1. Cydia pomonella’nın 2012–2013 yıllarına ait tahmin ve uyarı modeli ortalama ve önerilecek 

gün–derece değerleri 

Table 1. To be proposed the average degree–days values and of forecasts and warnings model in 2012–

2013 years 

Uygulama dönemi 
Yıllar/*EST değeri (gün–derece) Ortalama EST 

değeri (g.d.) 
Önerilecek EST 

değeri (g.d.) 
Fenolojik dönem 

2012 2013 

Tuzak asımı 81.4 80.1 80.75 80.00 Fare kulağı dönemi 

İlk ergin çıkışı 151.5 161.9 156.70 150.00 Çiçek somağı belirgin 

1. döl yumurta açılımı 154.5 159.8 157.15 155.00 %50 fındık iriliği 

2. döl yumurta açılımı 763.2 769.7 766.45 765.00 %50 gelişmesini tamamlamış 

3. döl yumurta açılımı 1271.1 1283.3 1277.20 1275.00 Ben düşme dönemi 

*EST: Etkili sıcaklıklar toplamı (gün–derece)’nı ifade eder. 

 

 

SONUÇ 

 

Çalışma sonucunda, Türkiye elma 

bahçelerinde uygulanmakta olan C. pomonelle 

gün–derece modeli değerleri esas alınarak yapılan 

kimyasal mücadelenin cevizde C. pomonella’ya 

karşı da etkili olduğu belirlenmiştir. 

Kahramanmaraş ceviz bahçelerinde C. 

pomonella’ya karşı iki yıl süreyle yürütülen bu 

çalışmadan elde edilen EST değerlerinin, ülkemiz 

elma bahçelerinde uygulanmakta olan tahmin–

uyarı modeli değerleri ile Çorum ili ceviz 

bahçelerinde yürütülen benzer çalışmadan elde 

edilen EST değerlerine çok yakın olduğu ve 

paralellik gösterdiği görülmektedir. Literatür 

bilgileri ve elde edilen ortalama değerler birlikte 

değerlendirildiğinde, cevizde C. pomonella’nın 

tahmin ve uyarı modeli gün–derece değerleri için; 

1 Ocak’tan itibaren 80.0 g.d. olduğunda eşeysel 

çekici tuzak asım zamanı, tuzakta ilk ergin 

yakalanmasından itibaren 155.0 g.d. olduğunda 

birinci, 765.0 g.d. olduğunda ise ikinci ve gerekirse 

1275 g.d. olduğunda da üçüncü ilaçlamanın 

önerilebileceği kanaatine varılmıştır. Buna göre, 

çalışmadan elde edilen EST değerlerinin, elmada 

uygulanan mevcut tahmin ve uyarı modeli EST 

değerlerine çok yakın değerler olduğu ve ceviz 

bahçelerinde de başarıyla kullanılabileceği ortaya 

koymuştur Ancak, C. pomonella’nın 3. döl 

larvalarının genellikle iç kabuğun sertleşmesinden 

dolayı meyve içerisine giremeyerek dış kabukta 

beslenmesi nedeniyle, zararlının 3. dölüne karşı 

ilaçlama önerilmemektedir. 
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CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEMEL SORUNLAR VE 

ARA TARIM OLANAKLARI 

 
 

F. Ekmel TEKİNTAŞ1 Engin ERTAN¹ 
 

ÖZET 
 

Meyve bahçelerinin ilk tesis yıllarında sıra aralarındaki boş alanlarda başka bitkilerle 

yetiştiricilik yapılmakta ve yapılan bu yetiştiriciliğe "ara tarımı" ismi verilmektedir. Ara 

tarım genellikle tek yıllık bitkilerle planlanmakta ve böylesinin daha kolay ve basit olacağı 

düşünülmektedir. Oysaki meyve bahçelerinde tek yıllık bitkilerle yapılan ara tarım çoğu 

zaman ana ürünle olan morfolojik, fizyolojik ve yaşam döngüsü ve talepleri bakımından 

birbirinden çok ciddi farklılıklar göstermekte, çok önemli sorunların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle meyve bahçeleri için tek yıllık bitkilerden ara tarım 

planlaması yapmaktan uzak durmak gerekmektedir. Bu nedenle meyve bahçelerinde ara 

tarım planlamasını daha ziyade morfolojik, fizyolojik ve biyolojik olarak daha benzer olan 

başka meyve türlerini uygun anaç/çeşit kombinasyonları kullanmak şekli ile 

gerçekleştirmek gerekmektedir. Ana ürün ceviz olmak koşulu ile yatırım ve işletme 

maliyetlerinin yoğun olmasına karşın anlamlı bir ürünün elde edilemediği ilk 7–8 yıl içinde 

gençlik kısırlığı dönemi kısa olup ikinci–üçüncü yıl meyve verebilecek nitelikte yardımcı 

tür seçiminin önemli olduğu bu öngörüde; nar, badem, erik şeftali vb. türler ygun 

konbinasyonlar olarak düşünülebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, ara tarım, bodur anaçlar 

 

SUMMARY 
 

BASIC PROBLEMS AND INTER–GROWING FACILITIES ON WALNUT 

ORCHARD 

 

In the walnut orchards rows spaces of trees can be growing other plants in the first 

years that it named as inter–growing. Especially, all growers prefers annual plants for 

inter–growing plants. At this stage, important differences occur thıs annual plant with 

woody plants regarding to physiological and ecological. For thıs reason, must be choosen 

dwarf rootstock / scion combination such as GF677 / almond, Myrobolan 29–c / plums, 

rootpac 20 / almond for walnut orchard. 

 

Keywords: Walnut, inter–growing, dwarf stocks 
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GİRİŞ 
 

Dicotiledoneae sınıfı Juglandales takımı, 

Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer 

alan cevizin (Juglans regia L.) Juglans cinsi 

içerisinde günümüzde özellikleri tespit edilmiş 18 

türü olduğu bilinmektedir. Bu türler arasında 

üstün meyve kalitesiyle ceviz denildiğinde ilk akla 

gelen ve Anadolu cevizi, İran cevizi ve İngiliz 

cevizi olarak da adlandırılan Juglans regia L.’dir 

[2, 3]. Ceviz orta Asya dağlarının doğal bitkisi 

olup; buradan Sincan (Doğu Türkistan), 

Kazakistan’ın bir kısmına Özbekistan’a, 

Kırgızistan’ın güneyine, buradan Nepal dağlarına, 

Tibet’e, Hindistan’ın kuzeyine ve Pakistan 

üzerinden Afganistan’a, Tacikistan’a 

Türkmenistan’a İran’a, Irak’a, Azerbeycan’ın bir 

kısımına, Ermenistan’a, Gürcistan’a, Türkiye’nin 

doğusuna ve giderek Türkiye’nin tamamına 

yayılmıştır. Ceviz aynı zamanda Bulgaristan, eski 

Yugolavya, Romanya ve Yunanistan’ın doğal 

bitki örtüsü içinde yer alır [5]. 

Dünyada önemli ceviz üreticisi ülkeler Çin, 

İran, ABD, Türkiye’dir. Dünyada 2013 yılı 

itibariyle 998 bin hektarlık alanda toplam 3,46 

milyon ton ceviz üretimi yapılmıştır. Yaklaşık 1,7 

milyon ton üretim ile dünyada birinci sırada yer 

alan Çin’in ceviz üretimi genellikle tohumdan 

yetişmiş tiplerden karşılandığı için 

standardizasyon sorunu bulunmaktadır. ABD 

ceviz üretiminin tamamının kapama bahçeler ve 

standart çeşitlerle yapılmaktadır. Ayrıca üretim alt 

yapısı ve verimlilik bakımından da dünyanın lider 

ülkesi konumundadır. Ülkemizde gerek illere 

gerekse bölgelere bakıldığında istikrarlı bir üretim 

yapılmamaktadır. Bunu en önemli sebepleri 

standart ceviz çeşitlerinin olmaması, 

yetiştiriciliğin tek tek ağaçlar halinde olması, buna 

bağlı olarak ceviz yetiştiriciliğinde sulama, 

gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi 

teknik ve kültürel uygulamaların iyi şekilde 

yapılmaması, döllenme biyolojisi yönünden 

gerekli bilgilere sahip olmayan üreticilerin bu 

konuda herhangi bir tedbire başvurmamış olması 

ve hasattaki yanlış uygulamalar sayılabilir [6]. 

Türkiye’deki mevcut üretimi iç tüketime dahi 

yetmediği bu sebeple ülkemiz ceviz ihtiyacını 

ithal ederek karşılamaktadır. Türkiye ceviz 

üretiminde kalite ve standardizasyon sorunu 

bulunduğundan ceviz ithalatı yapmaktadır. İthalat 

miktarını düşürmek için kalite ve 

standardizasyonu yakalamamız gerekmektedir. 

Cevizin iklim şartlarına adaptasyon yeteneklerinin 

zayıf olması nedeniyle ceviz yetiştiriciliğimizde 

üretim, yıllara göre de dalgalanma göstermektedir. 

Cevizin anavatanları arasında yer alan ülkemizi 

ceviz ithalatçısı konumundan çıkartıp, ihracatçı 

durumuna getirmek için planlı, kontrollü ve 

modern anlayış içinde gerçekleştirilecek yeni 

tesislere ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak meyvecilik 

gibi çok yıllık ve başlangıcı diğer bitkisel 

üretimlere güre daha özverili ve masraflı olan bir 

sektörde yatırımı teşvik etmek için bazı alternatif 

katkılar araştırılmaktadır. Bu bağlamda meyve 

bahçelerinin ilk tesis yıllarında sıra aralarındaki 

boş alanlarda başka bitkilerle yetiştiricilik 

yapılmakta ve yapılan bu yetiştiriciliğe "ara 

tarımı" ismi verilmektedir. Ara tarım genellikle 

tek yıllık bitkilerle planlanmakta ve böylesinin 

daha kolay ve basit olacağı düşünülmektedir. 

Oysaki meyve bahçelerinde tek yıllık bitkilerle 

yapılan ara tarım çoğu zaman ana ürünle olan 

morfolojik, fizyolojik ve yaşam döngüsü ve 

talepleri bakımından birbirinden çok ciddi 

farklılıklar göstermekte, çok önemli sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

meyve bahçeleri için tek yıllık bitkilerden ara 

tarım planlaması yapmaktan uzak durmak 

gerekmektedir. Bu nedenle meyve bahçelerinde 

ara tarım planlamasını daha ziyade morfolojik, 

fizyolojik ve biyolojik olarak daha benzer olan 

başka meyve türlerini uygun anaç/çeşit 

kombinasyonları kullanmak şekli ile 

gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu çeşit 

uygulamalarda da ara ürün geçici bir dönem için 

düşünülmeli ve bahçenin normal bakım programı 

ve diğer uygulamaları ile uyuşmalıdır. 

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliği son yıllarda çok 

ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Bu denli 

hızlı ve iştahlı bir gelişme beraberinde de çeşitli 

sorunları getirmektedir. Bu sorunlardan 

başlıcaları; 

•Uygun olmayan iklim ve toprak koşullarında 

yeni tesislerin gerçekleştirilmesi, 

•Sağlıklı ve ismine doğru olamayan fidanların 

kullanılması, 

•Dikim sırasında fidanlara verilecek aralık ve 

mesafelerin doğru seçilmemesi, 

•Dikimin tekniğine uygun yapılmaması, 

sayılabilir. 

Tamamı daha başlangıçta yapılmış ve 

yatırımın geleceğini başlarken sıkıntıya sokacak 
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olan bu gibi hatalar sonraki yıllarda telafisi 

imkânsız sonuçlar doğurmaktadır. Ceviz bahçesi 

tesislerinde fidanlara verilecek aralık ve mesafeler 

konuya muhatap resmi kurumların öngörü ve 

dayatmaları, yatırımcıların araziyi daha rantabl 

kullandıklarını zannetmeleri ve bunun bir sık 

dikim uygulaması olduğunu düşünmeleri gibi 

sebeplerle; 8×8, 8×4, 7×7, 7×3.5, 7×5 metre gibi 

çok değişik mesafelerle tesisleri gündeme 

getirmiştir [1, 3, 4].Tüm bu belirlemelerde toprak, 

eğim, yükselti, yöney, sulama olanağı, anaç/çeşit 

gelişme gücü, üretim amacı ve bakım işlemlerinin 

gerçekleştirilebilme potansiyeli tamamen ihmal 

edilerek, sadece dekara daha fazla fidan dikmek 

tek amaç olarak ortaya çıkarılmaktadır. İleride 

yaşanabilecek bir sıkışıklık ihtimalini de aradan 

ağaç sökerek gidermek bir çözüm olarak 

sunulmaktadır. 

Ceviz Yatırımcısını sıkıntıya sokan en önemli 

faktör 4–5 yıl arasında değişiklik gösterebilecek 

olan gençlik kısırlığı dönemidir. Bu dönem ilk 

tesis (yatırım) giderlerinden sonra işletme 

giderlerinin de ortaya çıktığı ancak henüz hiç bir 

gelirin elde edilemediği süreci kapsamakta olup 

yatırımcıyı maddi olarak zorlamaktadır. Bu süreci 

finansal bakımdan kolaylaştıracak arayışlar hem 

yatırımcıları cezbetmeye, hem de ceviz için uygun 

olmayan dikim sıklıkları ile bahçe tesislerinin 

önüne geçilmesine katkı sağlayabilecektir. Ana 

ürün ceviz olmak koşulu ile yatırım ve işletme 

maliyetlerinin yoğun olmasına karşın anlamlı bir 

ürünün elde edilemediği ilk 7–8 yıl içinde gençlik 

kısırlığı dönemi kısa olup ikinci–üçüncü yıl 

meyve verebilecek nitelikte yardımcı tür 

seçiminin önemli olduğu bu öngörüde; Olası 

kombinasyonlar; 

•ceviz (8×8) / nar (4×4) 

•ceviz (8×8) / myrobolan29–c / japon grubu 

erik (4×4) 

•ceviz (8×8) rootpac–20 / şeftali–nektarin–

japon grubu erik (4×2) 

•ceviz (8×8) badem (4×4) gf 677/ 

•ceviz (8×8) aralarında 4×2 rootpac 20 / badem 

olarak düşünülebilir. 

Ana ürün olan cevizin habitüsü gelişip 

sıkışıklık yaratmaya başladığında ceviz ağaçları 

dışındaki ara ürün türlerine ait ağaçlar kademeli 

olarak bahçeden çıkartılmalıdır. 

Ceviz için meyve ağaçları ile ara ziraat 

uygulamasının avantajları; 

•Arazi kullanımında avantaj sağlanması, 

•Ana ürünün gençlik kısırlığı döneminde gelir 

elde edilmeye başlanması 

•(8–10) yıl gibi bir süreçte gelir eldesinin 

yüksek olması, 

•Kademeli söküm ile bu sürecin 15–20 yıla 

kadar çıkartılabilmesi 

•Kazanç olasılığının yüksekliği nedeniyle 

bakım ve yönetim işlerinin daha dikkatli ve 

düzenli yapılması, 

Ceviz için çok yıllık meyve ağaçları ile ara 

ziraat uygulamasının dez avantajları; 

•Temel tesis masraflarının yüksek olması 

•Sulama altyapısında ve sulama 

programlarında sorun yaşanma ihtimalinin 

mevcudiyeti, 

•Gübreleme programlarının dikkatli yapılması 

ve uygulanması, 

•Hastalık ve zararlı kontrollerinin düzenli ve 

dikkatli yapılması, 

•Yıllık işletme giderlerinin daha yüksek olması 

 

 

SONUÇ 
 

Yatırım maliyeti yüksek, ancak başlangıçta 

çeşitli destek ve krediler ile karşılanabilir olan 

ceviz bahçesi tesisinde; en rahatsız edici ve 

finansal sıkışıklığa neden olan süreç 4–5 yıl gibi 

uzun olan gençlik kısırlığı döneminde işletme 

maliyetlerinin yüksekliği olmaktadır. Bu süreci iyi 

yönetmek iyi bir ara ürün kombinasyonu seçilmesi 

ile mümkün olabilecektir. Bu şekilde ikinci, en 

geç üçüncü yılda ürün verebilecek ve işletme 

maliyetlerinin karşılanmasına destek olacak bir 

ara ürün kombinasyonu seçebilmek, bununla 

birlikte her iki ürünün de yetiştiricilik taleplerini 

iyi planlamak ve yönetmek en önemli husus 

olacaktır. Bu suretle ceviz üreticilerine bir farklı 

bakış açısı ile kaynak yaratılmış olabilecektir. 
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EPİKOTİL AŞISININ CEVİZ (Juglans regia L.) FİDANI 

ÜRETİMİNDE AŞI BAŞARISI VE FİDAN GELİŞMESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

Adel EBRAHEMPORAZAR1 Veli ERDOĞAN¹ 
 

ÖZET 

 

Aşılı ceviz fidanı üretimi, çöğür eldesi, aşılama ve büyütme ile birlikte 2 yıl veya daha 

fazla süre almaktadır. Bu çalışmada, erken dönemde epikotil aşısı ile hızlı ceviz fidanı 

üretimi amaçlanmış ve aşı başarısı üzerine çeşit ve aşı zamanının etkisi incelenmiştir. Suda 

48 saat bekletilen ve yaklaşık 1.200 saat süreyle katlanan tohumlar serada çimlenmeye 

alınmış, kök çıkışı ile birlikte kök ucu kesimi yapılmış ve torbalara ekilmiştir. Henüz çıkan 

sürgünlerin epikotil bölgesine yarma aşı tekniği ile kalemler aşılanmıştır. Aşı yeri parafilm 

ile sarıldıktan sonra nemli perlit ile kapatılmış ve 25–27℃’de kaynaştırmaya alınmıştır. 

Aşı başarısı Nisan ayında %75 ve Mayıs ayında %55 olurken KR–2 çeşidinde %68 ve 

Chandler çeşidinde %62.5 olarak gerçekleşmiştir. Aşı sürgününün kalınlığı ve uzunluğu 

çeşitlere ve aşı zamanına göre değişiklik göstermiştir. Sonuçlar, cevizde epikotil aşısı 

tekniği ile bir yıl içinde aşılı fidan üretilebileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, fidan, epikotil aşısı 

 

SUMMARY 

 

EFFECT OF EPICOTYL GRAFTING ON GRAFT SUCCESS AND PLANT GROWTH 

IN WALNUT (Juglans regia L.) 

 

Grafted walnut saplings usually takes 2 or more years to produce from seed planting 

followed by grafting and growing to sell. The objective this study was to shorten the 

production period by epicotyl grafting at early stages and to investigate the effects of 

cultivars and grafting date on graft success and plant growth. The seeds, which kept in 

water for 48 hours followed by about 1.200 hours of stratification, were germinated in the 

greenhouse. Tip of the young roots were cut and the seeds planted in polyethylene bags. 

Cleft graft was applied at epicotyl region of the young shoots. Graft point wrapped by 

parafilm was covered with moist perlite and incubated at 25–27℃ for union formation. 

Graft take success was 75% in April and 55% in May while it was 68% in KR–2 and 62.5% 

in Chandler scions. Stem length and diameter were varied with graft date and the cultivar. 

The results showed that epicotyl grafting may enable production of grafted plants within a 

year and save substantial time. 

 

Keywords: Walnut, grafted plant, epicotyl graft 

 

                                                      
1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ANKARA 
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GİRİŞ 

 

Ülkemizde aşılı ceviz fidan üretimi çalışmaları 

1970’li yıllarda başlamıştır. Ancak aşı ile 

çoğaltılması en zor meyve türlerinden birisi 

olduğu için uzun yıllar aşı başarısı düşük kalmış 

ve üretilen fidan sayısı az olmuştur. 1980–1990’lı 

yıllarda yapılan yoğun araştırmalar sonucunda aşı 

başarısı ve fidan üretimi yükselmeye başlamış, 

üretilen fidan sayısı 1993 yılında 67.348 adete 

yükselmiştir [5]. Özellikle 2000’li yılların 

başından itibaren cevize olan talep artmış ve buna 

bağlı olarak fidan üretimi 2005–2011 döneminde 

bir milyonun üzerinde gerçekleşmiştir [13]. 

İzleyen dönemde üretim katlanarak artmış, 2012 

yılında 3 milyon, 2013 yılında 5 milyon ve 2014 

yılında ise 6 milyonun üzerine çıkmıştır (Çizelge 

1). Talep artışının nedenleri arasında cevizin insan 

sağlığı üzerine olumlu etkilerinin ortaya 

çıkarılması, aşılı yetiştiriciliğin öneminin 

anlaşılması, devlet tarafından verilen hibe bahçe 

tesisi destekleri, bozuk orman ve hazine 

alanlarının ağaçlandırmaya açılması, yükselen 

pazar fiyatları, giderek artan ve halen devam eden 

ceviz ithalatı ve özellikle son yıllarda artan fidan 

ihracatı yer almaktadır. Fidan ihracatı İtalya, 

İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, 

Hırvatistan, Azerbaycan ve Gürcistan gibi 

ülkelere yapılmaktadır ve önemli miktarlara 

ulaşmıştır. İhracat nedeniyle 2015 yılı fidan dikim 

döneminde olduğu gibi iç piyasada bazı 

üreticilerin fidan bulamadığı ve fidan fiyatlarının 

%100 arttığı gözlenmiştir. 

Fidan üretiminin neredeyse tamamı özel sektör 

tarafından gerçekleştirilmektedir ve üretimin 

büyük kısmı Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. 

Üretim, vejetasyon döneminin uzun olduğu, kış ve 

ilkbahar geç donlarının etkili olmadığı Balıkesir 

(özellikle Bandırma), Bursa, Yalova, Manisa ve 

Denizli gibi illerde yapılmaktadır. Son yıllarda 

özellikle Bursa’da kış döneminde kalem aşıları 

yapılarak örtü altında aşılı fidan yetiştirilmekte ve 

Mayıs sonu Haziran başında tüplü fidan olarak 

satılmaktadır. İklimin daha sert olduğu ve kış 

aylarının aşı gözlerine zarar verebildiği Bolu ve 

Kaman gibi yerlerde ise ya örtü altında kalem aşısı 

yapılarak veya aşı yeri ısıtılarak fidan 

üretilebilmektedir. Fidan üretimi, yaygın olarak 

yama göz aşısı ve daha az miktarda da dilcikli 

kalem aşısı teknikleri ile gerçekleştirilmektedir [4, 

8, 23]. 

Hipokotil ve epikotil aşıları tohum 

çimlenmesinden itibaren çimlenen tohumların 

hipokotil veya epikotil kısımlarına çok erken 

dönemde uygulanan aşılardır. Epikotil aşısının 

özellikle, mango (Magnifera indica L.), jackfruit 

(Artocarpus heterophyllus L.) ve kestane 

(Castanea sativa L.) gibi bazı türlerde ekonomik, 

etkin ve hızlı vejetatif çoğaltma sağladığı 

bildirilmektedir [7, 11, 12, 17]. Cevizde de 

(Juglans spp.) bazı çalışmalar yapılmıştır [10, 22]. 

Sert kabuklu meyve türlerinden antepfıstığı 

vekestanede olduğu gibi aşılı ceviz fidanı 

üretiminde göz veya kalem aşılarının 

yapılabilmesi için 1–2 yaşlı çöğürlerin anaç olarak 

kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle, tohum 

ekiminden itibaren aşılı fidan yetiştirme süresi 2–

3 yıllık bir zamanı almaktadır. Fidan üretim 

sürecinin kısaltılması üreticiler için çok önemli bir 

ekonomik kazanç sağlayacaktır. Bu çalışmanın 

amacı, henüz yeni çimlenmiş ceviz tohumlarına 

(çöğürlerine) epikotil aşısı uygulayarak aynı yıl 

içerisinde hem anacın hem de kalemin gelişmesini 

sağlamak ve bir yılda aşılı fidan elde etme 

olanaklarını araştırmaktır. 

 

 

Çizelge 1. Tür bazında sertifikalı meyve ve asma fidanı/fidan üretim materyali üretim miktarı (bin) ve 

payı (%) 

Table1. Production quantity (thousand) and share (%) of certified grafted saplings / propagation 

material in tree fruits and grape vine 
Tür 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 

Elma 2.129 4.537 5.912 5.405 5.959 11.886 16.574 17.895 27.349 26.122 41 

Ceviz 1.080 1.520 958 1.136 1.324 1.139 1.286 3.232 5.593 6.622 10 

Badem 216 350 1.100 2.371 2.947 2.120 1.854 2.803 2.359 2.450 4 

Antep fıstığı 3 27 942 83 71 209 57 131 813 1.605 3 

Diğer* 17.522 40.280 62.196 12.243 11.646 16.008 21.808 24.417 28.945 26.973 42 

Toplam 20.950 46.714 70.388 21.238 21.947 31.362 41.579 48.478 65.059 63.772 100 

*Diğer: Asma (%9), şeftali (%7), kiraz (%6), armut (%6), mandarin (%3), erik (%3), kayısı (%2), zeytin (%2) ve kalan (%5) 
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MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

Çalışmada KR2 (Yavuz–1) ve Chandler 

çeşitlerinin aşı kalemleri ile İran kaynaklı J. regia 

türünün tohumları (anaç) kullanılmıştır. KR–2 

çeşidinin aşı kalemleri Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden, Chandler 

çeşidinin aşı kalemleri ise Öz Yeşil Hizmet 

Fidancılık (Bursa)’dan temin edilmiştir. 

 

Metot 

 

Ocak ayı içinde, oda sıcaklığında 48 saat süre 

ile suda bekletilen tohumlar nemli perlit içinde 

(kasalarda), +4±1℃ sıcaklık ve %85 nem 

koşullarında katlamaya alınmış, ardından serada 

çimlendirilmiştir. Kök uzunluğu 3–5 cm’ye ulaşan 

tohumlarda saçak kök gelişimini teşvik etmek için 

kök ucu 3 mm kesilmiştir. Bu tohumlar perlit: torf: 

toprak: hayvan gübresi (1:1:1:1) karışımını içeren 

plastik torbalara ekilmiş ve serada 20–25 gün süre 

ile büyümeye alınmıştır. Öte yandan, ince fakat 

pişkinleşmiş aşı kalemleri Mart ayı içinde alınmış 

ve aşı zamanına kadar polietilen torbalar 

içerisinde +4±1℃ sıcaklık ve %95 nem 

koşullarında muhafaza edilmiştir. Kök ucu 

kesiminden yaklaşık 20–25 gün sonra (14 Nisan) 

ilk aşılama, 14 Mayıs tarihinde ise ikinci aşılama 

gerçekleştirilmiştir. Epikotil aşıları Suk–In ve ark. 

[22]’ne göre yapılmış, epikotiller ile aşı 

kalemlerinin aynı kalınlıkta olmasına özen 

gösterilmiştir. Yaklaşık 0.5 cm kalınlıkta olan 

epikotiller, kotiledonun yaklaşık 2 cm üzerinden 

kesilmiş, yaklaşık 1–1.5 cm derinliğinde açılan 

kesitlere 5–7 cm uzunluğundaki 2 gözlü aşı 

kalemleri yerleştirilerek yarma aşı 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Cevizde epikotil aşısının yapılma aşamaları ve fidan gelişimi. (a) Epikotilin kesilmesi, (b, c) 

Yarma aşının yapılması, (d) Nemli perlit ile aşı yerinin kapatılması, (e) Yüksek nem için 

kasaların plastik örtü altına alınması, (f) Tutmuş ve sürmüş aşı, (g) Büyüyen fidanlar 

Figure 1. Stages of epicotyl grafting and plant growth in walnut. (a) Cutting epicotyl, (b, c) Application 

of cleft graft, (d) Covering graft region with moist perlite, (e) Covered crates by plastic to keep 

high humidity, (f) Successful union, (g) Growing grafted plants 
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Aşı yeri parafilm ile sarıldıktan sonra kalemin 

ucu sutut ile kapatılmış ve aşı yeri nemli perlit ile 

4–5 cm kalınlığında örtülmüştür. Kasalara 

yerleştirilen torbaların üzeri plastik ile örtülerek 

nem oranının yüksek kalması (%80–85) 

sağlanmıştır. Her gün 2–3 saat süreyle örtü 

açılarak aşılar havalandırılmıştır. Aşı kaynaşma 

dönemi boyunca sera içi ortam sıcaklığının 25–

27℃ olmasına gayret edilmiş ve aşı yerini kapatan 

perlitin nemli kalması sağlanmıştır. Sera içi 

sıcaklığı ve hava nispi nemi günlük olarak 

ölçülmüştür. Öte yandan ikinci aşı dönemi 

(Mayıs) itibari ile havaların ısınması nedeniyle 15 

Mayıs tarihinden sonra serada ısıtma 

yapılmamıştır. Havaların sıklıkla bulutlu geçtiği 

bu aşı kaynaşma döneminde sera içi sıcaklığı 20–

24℃ arasında olmuştur. Aşılı bitkilere aşıdan 30 

gün sonra iki haftada bir olmak üzere 1 g/L 

oranında sıvı kompoze gübre uygulanmıştır 

(Polyfeed, 19:19:19+ME). Nisan ayı aşıları 27 

Mayıs ve Mayıs aşıları 11 Haziran’da ısıtmasız 

seraya alınmış ve vejetasyon sonuna kadar burada 

büyümesi sağlanmıştır. Aşıdan 60 gün sonra aşı 

tutma oranı (%), dinlenme döneminde ise sürgün 

kalınlığı (cm) ve uzunluğu (cm) belirlenmiştir 

[11]. Deneme Tesadüf Parselleri Deneme 

Deseni’ne göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 12 

adet aşı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Veriler. Variyans analizine ve F testine (p<0.05) 

tabi tutulmuş (Minitab Paket Programı, MINITAB 

Inc.), ortalamalar arasındaki farklar Duncan testi 

ile kontrol edilmiştir. Analizlerde yüzde oranlar 

açı transformasyonu yapıldıktan sonra 

kullanılmıştır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada, anaç eldesi için tohumların önce 48 

saat süreyle suda bekletilmesi ve ardından en az 

1224 saat süreyle katlamaya alınması normal 

çimlenme ve gelişim için yeterli olmuştur. Ceviz 

tohumları heterozigotik yapıda olmaları ve açılım 

göstermeleri nedeniyle farklı soğuklama istekleri 

gösterebilmektedir. Koyuncu ve Sesli [15] ceviz 

tohumlarının 1344–1680 saat gibi daha uzun bir 

sürede katlanması gerektiğini bildirmiştir. 

Çalışmada, kök ucu kesimi yapılan tohumların 

torbalara 7–8 cm derinlikte ekilmesi daha uzun ve 

daha kalın (~0.5 cm) etiolleşmiş epikotiller 

oluşturmuştur. Böylece aşıların 20–25 gün sonra 

yapılması mümkün olmuştur. Youn ve ark. [26] 

Juglans sinensis L. ceviz türünde tohumları 6 cm 

derinliğe ekmiş ve daha kalın (~10 mm) epikotiller 

elde etmiştir. Suk–in ve ark. [22], J. regia L. ve J. 

mandshurica ceviz türlerinde çimlenmeden 5–10 

gün sonra ve Sadhu [19] mangoda 7–10 gün sonra 

epikotillerin aşı kalınlığına ulaşabildiği 

bildirilirken, İslam ve ark. [12] jackfruit 

(Artocarpus heterophyllus L.)’da en yüksek aşı 

başarısının 14 günlük epikotillerden tespit 

etmiştir. 

Çalışmada, çeşitler arasında aşı tutma oranı 

bakımından önemli farklılık bulunmamıştır 

(Çizelge 2). Bununla birlikte, aşı başarısı KR–2 

çeşidine (%68.0) Chandler çeşidinde (%62.5) göre 

daha yüksek gerçekleşmiştir. Öte yandan, aşı 

tutma oranı bakımından aşı zamanları arasında 

görülen farklılığın önemli olduğu tespit edilmiş, 

Nisan aşılarında tutma oranı %75 iken Mayıs 

aşılarında bu oran daha düşük (%55) 

gerçekleşmiştir. 

Ceviz türünde, dış koşullarda (arazide) yapılan 

aşılarda hava sıcaklığında yaşanan değişimler 

nedeniyle aşı başarısında farklı sonuçlar elde 

edilebilmektedir [6]. Aşıların, 25–30 gün süreyle 

sıcaklığı kontrol edilen iklim odalarında veya 

seralarda inkübe edilmesi veya aşı yerinin 

ısıtılması aşı başarısını yükseltmektedir [2, 3, 8, 

21]. Çünkü ceviz türü, aşı yerinde kallus oluşumu 

ve kaynaşma için 26℃ gibi yüksek bir sıcaklığa 

gereksinim duymaktadır [18]. Bu çalışma, ısıtılan 

bir serada yürütülmüş olmasına rağmen 26℃’lik 

ortam sıcaklığı sürekli olarak sağlanamamış ve aşı 

kaynaşma dönemi süresince sera içinde az da olsa 

sıcaklık değişimi yaşanmıştır. Bu değişimin etkisi 

Nisan ayında yapılan aşılarda daha az 

görülmüştür. Mayıs ayında havaların ısınması, 

kalorifer sisteminin devreden çıkması ve buna 

bağlı olarak gündüz–gece sıcaklık değişiminin 

daha fazla yaşanması nedeniyle her iki çeşitte de 

aşı başarısı daha düşük gerçekleşmiştir (Çizelge 

2). Aşı zamanının aşı başarısı üzerine etkisini 

inceleyen araştırıcılar farklı sonuçlar rapor 

etmiştir. Suk–in ve ark. [22], cevizde Şubat 

epikotil aşılarının Mart ve Nisan aşılarına göre 

daha yüksek başarı sağladığını, Duman ve Serdar 

[7], ise kestanede Mayıs aşılarının Haziran 

aşılarına göre daha başarılı olduğunu 

belirtmektedir. Gunjate ve ark. [11] jackfruit’da 

Nisan–Aralık arasında aylık periyotlarla yaptıkları 

aşılarda en yüksek başarıyı Nisan ayında elde 
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etmiştir. Yine bu türde, Islam ve ark. [12] Ağustos, 

Eylül, Ekim ve ertesi yılda Nisan, Mayıs, Haziran 

ve Temmuz aylarını karşılaştırmış ve en yüksek 

aşı başarısını %49.6 ile Haziran ayında elde 

etmiştir. Ali ve ark. [1], cevizde dilcikli ve yarma 

aşıları 29 Ocak–12 Mart arasında birer hafta 

aralıklarla yapmış ve aşı başarısını en düşük 

(%39.2) 12 Mart’ta ve en yüksek (%64.5) 19 

Şubat’da bulmuştur. Tshering ve ark. [24] Aralık–

Mayıs arasında yapılan dilcikli aşılarda en yüksek 

başarıyı Mart (%83.3) ve Nisan (%62.5) aylarında 

tespit etmiştir. 

Çalışmada, aşılamadan 14 gün sonra 

tomurcukların kabarmaya ve sürmeye başladığı ve 

bunun bir ay boyunca devam ettiği tespit 

edilmiştir. Sıcaklık başta olmak üzere ortam 

koşullarındaki farklılıklar ile genotip ve aşı 

materyalindeki kalite farklılıkları kallus 

oluşumunu ve kaynaşmayı etkileyerek 

tomurcukların farklı tarihlerde sürmesine neden 

olabilmektedir. Suk–in ve ark. [22], J. regia L. ve 

J. mandshurica L. ceviz türlerinde epikotil 

aşısından 10 gün sonra tomurcukların patladığını, 

Youn ve ark. [26], ise J. sinensis ceviz türünde 

aşıdan 25 gün sonra tomurcukların sürmeye 

başladığını belirtmektedir. 

Aşı sürgünlerinin kalınlığı bakımından "çeşit × 

zaman" interaksiyonu önemli (p≤0.05) 

bulunmuştur. Çeşitler karşılaştırıldığında, KR–2 

çeşidinde Mayıs aşılarında sürgün kalınlığı (7.03 

mm) Nisan aşılarına göre daha yüksek (6.07 mm) 

olmuş (Çizelge 3), Chandler çeşidinde ise önemli 

bir farklılık bulunmamıştır. Aşı zamanları 

karşılaştırıldığında, Nisan aşılarında Chandler’da 

sürgün kalınlığı KR–2’den daha yüksek olmuş, 

Mayıs aşılarında ise çeşitler arasında önemli bir 

farklılık tespit edilmemiştir. Başarılı aşıların 

tamamı (%100) aşılı fidana dönüşmüş ve 

fidanların tamamı vejetasyon sonuna kadar canlı 

kalmıştır. 

 

 

Çizelge 2. Cevizde çeşitlere ve aşı zamanlarına göre epikotil aşı başarısı (%) 

Table 2. Epicotyl graft success (%) by cultivars and graft dates in walnut 
Çeşit/Zaman Tutma oranı (%) Ortalama (%) P 

KR–2 78.0 (Nisan) 58.0 (Mayıs) 68.0 
0.565 

Chandler 72.0 (Nisan) 52.0 (Mayıs) 62.5 

Nisan 78.0 (KR–2) 72.0 (Chandler) 75.0 a* 
0.050 

Mayıs 58.0 (KR–2) 53.0 (Chandler) 55.0 b 

*Farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p≤0.05) 

 

Çizelge 3. Ceviz epikotil aşılarında çeşit ve aşı zamanına göre sürgün kalınlığı (mm) değerleri 

Table 3. Shoot diameter (mm) of epicotyl grafts by cultivars and graft dates in walnut 
Çeşit / Zaman Sürgün Kalınlığı (mm) P (Zaman × Çeşit) 

KR–2 
Nisan 6.07 b* 

0.006 

Mayıs 7.03 a 

Chandler 
Nisan 7.03 a 

Mayıs 6.81 a 

Nisan 
Chandler 7.03 a* 

KR–2 6.07 b 

Mayıs 
Chandler 6.81 a 

KR–2 7.03 a 

*Farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p≤0.05) 

 

Çizelge 4. Ceviz epikotil aşılarında çeşit ve aşı zamanına göre sürgün uzunluğu (cm) değerleri 

Table 4. Shoot length (cm) of epicotyl grafts by cultivars and graft dates in walnut 
Çeşit / Zaman Sürgün Uzunluğu (cm) P (Zaman × Çeşit) 

KR–2 
Nisan 10.26 b* 

0.029 

Mayıs 16.98 a 

Chandler 
Nisan 20.24 a 

Mayıs 20.69 a 

Nisan 
Chandler 20.24 a* 

KR–2 10.26 b 

Mayıs 
Chandler 20.69 a 

KR–2 16.98 a 

*Farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p≤0.05) 
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Aşı sürgünlerinin uzunluğu bakımından 

"çeşit×zaman" interaksiyonu önemli (p≤0.05) 

bulunmuştur. Nisan aşılarında, Chandler çeşidinde 

sürgün uzunluğu (20.24 cm) KR–2 çeşidinden 

daha yüksek (10.26 cm) olmuştur (Çizelge 4). 

Mayıs aşılarında ise çeşitler arasında önemli bir 

farklılık tespit edilmemiştir. 

KR–2 çeşidinde Mayıs aşılarında sürgün 

uzunluğu (16.98 cm) Nisan ayına göre daha 

yüksek (10.26 cm) olmuş, Chandler çeşidinde ise 

zamanlar arasında önemli bir farklılık 

bulunmamıştır. Aşı zamanları arasında sürgün 

kalınlığı ve sürgün uzunluğu açısından benzerlik 

görülmektedir. Mayıs aşılarında sürgün 

kalınlığının ve uzunluğunun Nisan aşılarına oranla 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mayıs 

ayında serada kaloriferle ısıtmanın kesilmesinin 

ardından hava sıcaklığının düzensiz olmakla 

birlikte yüksek seyretmesinin sürgün kalınlığı ve 

uzunluğu üzerine olumlu etkide bulunduğu, ancak 

bu etkinin çeşide göre değiştiği görülmektedir. 

Her iki aşı döneminde de Chandler çeşidinin aşı 

sürgünleri KR–2 çeşidinin aşı sürgünlerine göre 

daha uzun olmuştur. Diğer araştırıcılar da benzer 

sürgün uzunluğu değerlerini rapor etmiştir. Radha 

ve Aravindakshan [17], epikotil aşısı yapılan 

mangolarda aşı sürgünü uzunluğunu aşıdan 

sonraki 6. ayda 26.3 cm ile 36.5 cm arasında 12. 

ayda 60.0 cm ile 78.5 cm arasında belirlemiştir. 

Burada, subtropik–tropik koşullarda büyümenin 

yıl boyunca devam edebildiği unutulmamalıdır. 

Barut [3], cevizde 5 çeşitte iki yıl süreyle dilcikli 

aşı yapmış, sürgün uzunluğunu dış koşullarda 

yapılan aşılarda 26.4 cm, tüplerde aşılanıp dış 

koşullarda yetiştirilenlerde 36.7 cm ve tüplerde 

aşılanıp tünel içinde (22–29℃) yetiştirilenlerde 

81.7 cm olarak ölçmüştür. Araştırıcı sağlanan 

yüksek sıcaklığın aşı başarısını ve sürgün 

uzunluğunu arttırdığını ifade etmiştir. 

 

 

SONUÇLAR 

 

Kestane ve ceviz gibi türlerde henüz çimlenmiş 

tohumlara erken dönemde tohum, hipokotil veya 

epikotil aşıları uygulayarak aşılı fidan elde 

edilebileceği bildirilmektedir [9, 14, 16, 20, 22, 

25]. Bu çalışmada, cevizde epikotil aşıları ile bir 

yıl içinde aşılı ceviz fidanı üretilebileceği 

gösterilmiştir. Aşı başarısının yükseltilmesi için 

kalın epikotillerin elde edilmesinin, ince fakat 

pişkin aşı kalemlerinin temin edilmesinin ve aşı 

sonrasında ortam sıcaklığının yaklaşık 1 ay 

süreyle 26℃’de düzenli şekilde sağlanmasının 

gerektiği belirlenmiştir. Daha kalın ve uzun boylu 

fidan eldesi için ise büyüme koşullarını optimize 

edici çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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BAZI CEVİZ ÇEŞİTLERİNİN ADANA KOŞULLARINA 

ADAPTASYONU 
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ÖZET 
 

Bu çalışma 2015 yılı Adana ilinde 10 farklı ceviz çeşidi ile (Bilecik, Chandler, Hartley, 

Howard, Maraş–12, Maraş–18, Midland, Pedro, Serr ve Şen–1) yürütülmüştür. Denemede 

çeşitlere ait Fenolojik gözlemler (tomurcukların patlama tarihleri, yapraklanma ve 

çiçeklenme tarihleri) yapılmıştır. Bunun yanı sıra bazı pomolojik özellikler (meyve 

kabuklu ağırlığı, iç ağırlığı, kabuk kalınlığı, meyve boyutları) incelenmiştir. Türkiye’de 

ceviz yetiştiriciliği konusuna bölgesel olarak ışık tutacak olan bu çalışmada Chandler, 

Midland ve Pedro çeşitleri ön plana çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, adaptasyon, Juglans regia L. 

 

SUMMARY 
 

RESEARCHES ON ADAPTATION OF SOME WALNUT CULTIVARS TO ADANA 

CONDITIONS 

 

This study was carried out in Adana with 10 different walnut varieties (Bilecik, 

Chandler, Hartley, Howard, Maraş–12, Maraş–18, Midland, Pedro, Serr ve Şen–1) in 2015. 

Phenological properties (Dates of bursting of the buds, foliation and flowering) of the 

varieties observed in the trial. Besides this, some pomological properties(fruit size, core 

weight, Shell thickness and fruit weight) were investigated. This study tends to show the 

way on localizing the walnut production. Chandler, Midland and Pedro varieties outshined 

the other varieties. 

 

Keywords: Walnut, adaptation, Juglans regia L. 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz, anavatanı Anadolu olan değerli meyve 

türlerimiz arasındadır. Ceviz, hem ekonomik 

öneme hem de tıbbi öneme sahip olan bir bitkidir 

[9]. Ülkemizin pek çok yerinde pazarlarda çok 

farklı özelliklerde (standart olmayan) cevizlere 

rastlamak mümkündür. Ülkemizde son yıllarda 

ceviz yetiştiriciliğine önem verilmeye başlanmış 

olup, bazı bölgelerimizde ismine doğru kapama 

ceviz bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. Türkiye 

ceviz üretimi 2009 yılında 177.298 ton iken, 2013 

yılında üretim 212.140 tona ulaşmış olup, Dünya 

ceviz üretimi de aynı doğrultuda bir artış (2009 

yılında 2.648.796 ton, 2013 yılında 3.458.046 ton) 

göstermektedir [6]. 

 

                                                      
1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Balcalı/ADANA 
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Olgun bir ceviz meyvesinde, %2.71 nem, %14.6 

protein, %1.8 lif, %1.57 kül ve 576 kal. 

bulunmaktadır. İçerisinde serbest yağ asitlerinden 

%55.3 linoleik asit, %8.7 linolenik asit ve %6.4 

palmitik asit bulunmaktadır. Ayrıca Al, Ca, Fe, K, 

Mg, Mn, Na, P, Se ve Zn minerallerini 

içermektedir [12]. 

Ceviz, Juglandales takımının, Juglandaceae 

familyasının, Juglans cinsine ait olup; bu cins 

içerisinde tespit edilen 18 türden en önemlisi ve en 

üstün meyve özeliklerine sahip olan türü J. 

regia’dır. Karpat dağlarından güneyden itibaren 

Doğu Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın doğusunda 

ve Himalaya dağlarının ötesinde kalan ülkeleri 

içeren geniş bir alanın tabi bitkisidir [16, 2]. 

Cevizler tek evciklidir, yani erkek ve dişi 

organları aynı ağaç üzerinde fakat farklı 

yerlerdedir. Bir önceki gelişme döneminin 

sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcuklardan 

oluşan püsküller erkek çiçekler, o yıl ki gelişme 

dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin ucunda 

meydana gelen çiçekler ise dişi çiçekler olarak 

bilinir. Aynı ağaç üzerinde bulunan erkek ve dişi 

çiçeklerin farklı zamanlarda açması dikogami 

olarak isimlendirilmektedir [14, 11, 16]. 

Cevizlerde dikogami ve verim arasındaki 

ilişkilerin incelendiği araştırmalar sınırlı kalmış 

olsa da bu konuda yapılan araştırmaların geneli 

protogeni tiplerin protandri tiplerden daha verimli 

olduğu yöndedir [1]. 

Kapama ceviz bahçesi oluşturulmasında bir 

çeşidin yetiştiriciliğine karar vermek için 

çeşitlerin ağaç ve meyve özelliklerinin iyi 

bilinmesi gerekir. Ağaç ve meyve özelliklerinden 

en önemlileri; gelişme durumu, döllenme 

biolojisi, ilkbahar geç ve sonbahar erken donları 

ile soğuğa dayanımı, verim, meyve iç rengi, iç 

dolgunluğu, kabuk rengi, kabuk kalınlığı, yağ ve 

protein içeriği gibi kriterledir [2, 8, 13]. 

Çalışmada; Adana bölgesinde ova koşullarında 

bazı yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinin (Bilecik, 

Chandler, Hartley, Howard, Maraş–12, Maraş–18, 

Midland, Pedro, Serr ve Şen–1) bölgeye 

adaptasyonunun araştırılması ve olumlu 

sonuçların daha sonraki çalışmalara ve üreticilere 

bir ışık tutmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama 

alanına 7×7 m dikim mesafesine göre 2008 yılında 

dikilmiş olan bazı yerli (Bilecik, Maraş–12, 

Maraş–18 ve Şen–1) ve yabancı (Chandler, 

Hartley, Howard, Midland, Pedro ve Serr) ceviz 

çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. 

 

Metot 

 

Fenolojik gözlemler 

Tomurcuk patlama tarihleri; ilkbaharda 

tomurcukların patlayarak yeşil uç gösterdiği 

zaman tarih olarak belirlenmiştir. Yapraklanma; 

patlayan tomurcuklarda yaprak oluşumunun 

görüldüğü tarihler olarak belirlenmiştir. 

Çiçeklenme; erkek çiçeklerde polen dağılımının 

başlangıç ve bitiş tarihleri olarak, dişi çiçeklerde 

ise çiçeklerin açarak tozlanma için aktif olduğu 

tarihler olarak belirlenmiştir. 

 

Pomolojik analizler 

Meyve eni (mm), boyu (mm), yüksekliği 

(mm), meyve kabuklu ağırlığı (g), iç ağırlığı (g), 

randıman (%) ve kabuk kalınlığı (mm) 

belirlenmiştir. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Fenolojik Bulgular 

 

Fenolojik gözlem sonuçları Çizelge 1’de 

verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

denemede yer alan, Pedro çeşidinde 25.03.2015 

tarihinde ilk tomurcuk patlaması meydana 

gelmiştir. Bunu, 27.03.2015 tarihinde, Maraş–12 

ve Maraş–18 çeşitleri takip etmektedir. En son 

tomurcuk patlama, 13.04.2015 tarihinde Şen–1 

çeşidinde görülmektedir. Tosun ve Akçay [17], 

yaptıkları çalışmada en erken tomurcuk 

kabarmasını Serr çeşidinde Mart ayı ortası olarak 

tespit etmişlerdir. 

Tomurcuk patlamanın ardından ilk 

yapraklanma da yine Pedro çeşidinde ve Maraş–

12 ve Maraş–18 çeşitlerinde (31.03.2015) 

görülmektedir. 6 Nisan tarihinde Bilecik, Hartley, 
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Howard ve Serr çeşitlerinde ilk yaprakların 

oluştuğu görülmektedir. Diğer lokasyonlar göz 

önüne alındığında özellikle Yalova, Malatya, 

Tokat lokasyonları ile Adana lokasyonunda en iyi 

verim veren; Pedro, Chandler, Midland çeşitleri 

paralellik göstermektedir. İlk yapraklanma 

açısından Yalova, Malatya, Tokat lokasyonları 

M–12, M–18 çeşitleri ile Adana lokasyonuna 

paralellik göstermektedir. Gaziantep lokasyonu ile 

aynı tarihte tomurcuk patlama ve yapraklanmanın 

gerçekleşmesini iklim ve ekolojik faktörlerin aynı 

olmasına bağlayabiliriz. Erzincan, İzmir gibi 

lokasyonlarda hem yapraklanmanın hem de en iyi 

verim veren çeşitlerin farklılık göstermesini 

çeşitlerin soğuklama gereksiniminin ve 

ekolojilerin farklı olmasından kaynaklandığını 

söyleyebiliriz [5]. Ayrıca, Ertürk ve ark. [10]’nın 

Bursa ilinde yürütmüş oldukları adaptasyon 

çalışmasında en erken yapraklanan çeşidin 

Maraş–12 olduğunu bildirmişlerdir. Akça ve 

Aydın [3], Bilecik çeşidinin 2001 yılında 15 Mart 

tarihinde, 2002 yılında ise 16 Mart tarihinde 

yapraklandığını bildirmiştir. 

2015 yılı dişi çiçeklerin reseptif olduğu dönem, 

Chandler (5–15 Mayıs) çeşidi dışında diğer 

çeşitlerde 29 Nisan–15 Mayıs tarihleri arasında 

gözlenmiştir. Tosun ve Akçay [17], Yalova 

koşullarında yapmış oldukları çalışmada ceviz 

genotiplerinin büyük çoğunluğunun Nisan ayının 

ikinci yarısı ve Mayıs ayının ilk haftasında 

gerçekleştiğini bildirmektedirler. Bayazit [7], 

Hatay/Yayladağı yöresinde yapmış olduğu 

çalışmasında, Bilecik çeşidinin dişi çiçeklerinin 

Nisan ayının ikinci yarısında, Şen–1 çeşidinin dişi 

çiçeklerinin ise ikinci ve üçüncü haftası arasında 

reseptif olduğunu bildirmektedir. Sütyemez ve 

Kaşka [15], yapmış oldukları çalışmada Chandler 

çeşidinin dişi çiçeklerinin Nisanın son haftası ile 

Mayısın ilk haftası arasında reseptif olduğunu 

bildirmektedirler. 

Denemede yer alan çeşitler arasında ilk çiçek 

tozu salımı 31 Mart–13 Nisan 2015 tarihleri 

arasında Maraş–12 çeşidinde tespit edilmiştir. En 

geç çiçek tozu salım zamanı Bilecik çeşidinde 5–

15 Mayıs tarihleri arasında gözlenirken, diğer 

çeşitler bu tarihler arasında çiçek tozu salımı 

gerçekleştirmiştir. Bayazit [7], yapmış olduğu 

çalışmada Bilecik çeşidinin erkek çiçeklerinin 

2008 yılında 14–17 Nisan, 2009 yılında 17–24 

Nisan tarihleri arasında, Şen–1 çeşidinin ise 2008 

yılında 10–15 Nisan tarihleri arasında, 2009 

yılında 14–22 Nisan tarihleri arasında aktif 

olduğunu bildirmektedir. Sütyemez ve Kaşka 

[15], 32 farklı genotip ile yürütmüş oldukları 

çalışmada erkek çiçeklerin 3–30 Nisan tarihleri 

arasında aktif olduklarını bildirmişlerdir. Serr 

çeşidinin erkek çiçeklerinin 3–10 Nisan tarihleri 

arasında, Bilecik çeşidinin erkek çiçeklerinin ise 

12–21 Nisan tarihleri arasında aktif olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Pomolojik Bulgular 

 

Denemede yer alan 10 farklı ceviz çeşidinin 

hasat olgunluk kriterleri dikkate alınarak, 2015 

yılı 14 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında hasat 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Adaptasyon parselinde 

bulunan ağaçların tümünde meyve özellikleri 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre, tüm 

çeşitlerin (Bilecik, Chandler, Hartley, Howard, 

Maraş–12, Maraş–18, Midland, Pedro, Serr ve 

Şen–1) meyve özellikleri değerlendirilmiştir. Elde 

edilen veriler JMP istatistik paket programında 

değerlendirilmiş ve Çizelge 2’de verilmiştir. 

Denemede yer alan çeşitler kabuklu ağırlık 

bakımından incelendiğinde, en ağır meyvelerin 

20.14 g ile Şen–1 çeşidinde, daha sonra Howard 

(17.73 g) ve Maraş–18 (17.37 g) çeşitlerinde yer 

aldığı gözlenmiştir. En hafif meyvelerin ise 

Bilecik (12.18 g) ve Maraş–12 (12.62 g) 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. Ertürk ve ark. (2014), 

Bursa ilinde yürütmüş oldukları adaptasyon 

çalışmasında en ağır meyvelerin Şen–1 (16.80 g) 

çeşidinde, en hafif meyvelerin ise Maraş–12 (9.86 

g) çeşidinde olduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar ile 

araştırıcıların elde ettiği sonuçlar arasında 

parallelik görülmektedir. Akça ve ark. [4], Tokat/ 

Niksar’da yapmış oldukları çalışmada Midland 

çeşidinin 15.35 g ile en ağır meyvelere sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Adana koşullarında 

yapılan çalışma sonucuna göre Midland çeşidinin 

kabuklu meyve ağırlığı 14.54 g olarak 

saptanmıştır. Tosun ve Akçay [17], Yalova’da 

yapmış oldukları çalışmada Bilecik çeşidinin 

kabuklu ağırlığını 11.25 g olarak tespit 

etmişlerdir. Araştırıcıların elde ettiği veriler ile 

araştırmadan elde ettiğimiz veriler uyumluluk 

göstermektedir. Sütyemez ve Kaşka [15]’nın 

Kahramanmaraş ilinde yürüttükleri çalışmada 

Chandler çeşidinin kabuklu ağırlığı 13.04 g olarak 

tespit edilmiştir. Araştırmacıların elde ettiği 
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sonuçlar ile Adana koşullarında yetiştirilen 

Chandler çeşidinin kabuklu ağırlığı (13.14 g) 

verileri uyumluluk göstermektedir. 

Denemede yer alan çeşitler randıman (%) 

bakımından incelendiğinde, Serr (%54.55) ve 

Bilecik (50.98) çeşitlerinin randımanı yüksek, 

Maraş–18, Howard ve Maraş–12 çeşitlerinin orta, 

diğer çeşitlerin randımanlarının ise düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Sütyemez ve Kaşka [15], 

Kahramanmaraş ekolojisine adaptasyon 

denemelerinde Serr çeşidinin iç oranını %53.77, 

Bilecik çeşidinin iç oranını ise %50.11 olarak 

tespit etmişlerdir. Akça ve Aydın [3], 2001–2002 

yıllarında yürütmüş oldukları adaptasyon 

çalışmasında Bilecik çeşidinin randımanını 

%48.56 olarak bulmuşlardır. Elde ettikleri sonuç 

ile çalışmamızdan elde edilen Bilecik çeşidinin 

randımanı (%50.98) arasında paralellik 

görülmektedir. Akça ve ark. [4]’nın Tokat/ 

Niksar’da yapmış oldukları bir diğer çalışmada 

Pedro çeşidinin randımanı %42.85 olarak tespit 

edilmiştir. Çalışmadan elde ettiğimiz veriler 

(%43.78) ile uyumlu bulunmuştur. 

Denemede yer alan çeşitler arasında kabuk 

kalınlığı bakımından en ince kabuğun 1.35 mm ile 

Maraş–18 çeşidinde, en kalın kabuğun ise 2.39 

mm ile Midland çeşidinde yer aldığı 

görülmektedir. Sütyemez ve Kaşka [15]’nın 

yapmış olduğu çalışmada Maraş–18 çeşidinin 

kabuk kalınlığı 1.07 mm olarak tespit edilmiştir. 

Akça ve ark. [4]’nın çalışmasında kabuk kalınlığı 

en kalın olan çeşit Pedro (1.73 mm) olarak tespit 

edilmiştir. Ertürk ve ark. [10]’nın yapmış olduğu 

çalışmada en ince kabuklu meyveler Şen–1 (1.62 

mm) çeşidinde, en kalın kabuklu meyveler ise 

Howard (2.67 mm) çeşidinde tespit edilmiştir. 

 

 

Çizelge 1. Ceviz çeşitlerine ait fenolojik gözlemler (2015 yılı) 

Table 1. Phenological characteristics of the walnut cultivars 
Çeşitler 

Cultivars 

Tomurcuk pat. 

Bud breaking 

Yapraklanma 

Time of leaf bud burst 

Dişi çiç. Res. 

Female flower receptive time 

Çiç tozu salımı 

Male flower pollen give time 

Bilecik 31.03.–13.04. 06–22.04. 29.04.–15.05. 05–15.05. 

Chandler 31.03.–13.04. 10–30.04. 05–15.05. 06.04.–05.05. 

Hartley 31.03.–17.04. 06–24.04. 29.04.–15.05. 17.04.–11.05. 

Howard 31.03.–15.04. 06–30.04. 29.04.–15.05. 06–20.04. 

Maraş–12 27.03.–15.04. 31.03.–24.04. 29.04.–15.05. 31.03.–13.04. 

Maraş–18 27.03.–15.04. 31.03.–24.04. 29.04.–15.05. 06–17.04. 

Midland 06–17.04. 20.04.–05.05. 29.04.–15.05. 06.04.–08.05. 

Pedro 25.03.–17.04. 31.03.–20.04. 29.04.–11.05. 06–22.04. 

Serr 31.03.–06.04. 06–15.04. 29.04.–11.05. 06–20.04. 

Şen–1 13–20.04. 17–22.04. 29.04.–15.05. 17.04.–11.05. 

 

 

Çizelge 2. Ceviz çeşitlerine ait pomolojik analizler (2015 yılı) 

Table 2. Pomological characteristics of the walnut cultivars 

Çeşitler 

Cultivars 

Meyve eni (mm) 

Nut width 

Meyve 

yüksekliği 

(mm) 
Nut height 

Meyve boyu 
(mm) 

Nut length 

Kabuklu ağırlık 
(g) 

Nut eight 

İç ağırlığı (g) 

Kernel weight 

Randıman (%) 

Kernel ratio 

Kabuk kalınlığı 
(mm) 

Shell thickness 

Bilecik 35.23 d 31.94 g 36.23 e 12.18 d 6.28 b 50.98 ab 1.58 cde 

Chandler 34.73 d 33.17 efg 40.44 cd 13.14 cd 5.77 b 43.44 cde 1.65 cd 

Hartley 35.39 d 33.80 ef 39.56 d 13.61 cd 5.70 b 41.85 e 1.81 bc 

Howard 40.86 b 36.86 b 40.84 cd 17.73 b 8.45 a 47.60 bc 1.94 b 

Maraş–12 31.70 e 30.19 h 39.39 d 12.62 cd 5.68 b 46.96 bcd 1.42 de 

Maraş–18 37.56 bc 35.96 bc 42.25 bc 17.37 b 8.44 a 48.27 b 1.35 e 

Midland 35.79 d 34.25 de 42.40 bc 14.54 c 6.22 b 42.74 de 2.39 a 

Pedro 34.87 d 32.46 fg 43.13 ab 13.69 cd 5.77 b 43.78 cde 1.64 cde 

Serr 35.62 d 35.38 cd 39.87 d 14.50 c 7.91 a 54.55 a 1.58 cde 

Şen–1 42.91 a 39.59 a 44.62 a 20.14 a 8.80 a 43.71 cde 1.81 bc 

LSD 1.508 1.452 2.030 1.960 1.028 4.443 0.287 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
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Şekil 1. Ceviz çeşitlerine ait meyvelerin 

görünümleri (2015 yılı) 

Figure 1. The appearance of the fruit of the walnut 

cultivars 

 

 

SONUÇ 
 

Yapılan çalışma sırasında Adana koşulları 

dikkate alındığında ceviz çeşitlerinin normalden 

daha uzun bir vejetasyon süresi olduğundan 

tomurcuk kabarması, tomurcuk patlaması, 

yapraklanma başlangıcı erkek ve dişi çiçeklerin 

açılma tarihleri farklılık göstermektedir. Bunun 

sebepleri arasında yeterli soğuklama 

gereksiniminin karşılanmaması, yüksek sıcaklık, 

nem ve toprak koşulları olabilir. Bu koşullara 

uyum sağlayan Pedro, Chandler ve Midland 

çeşitleri göze çarpmaktadır. Düşük soğuklama 

gereksinimi nedeniyle Adana koşullarında 

denemede yer alan çeşitler arasında en iyi adapte 

olabilen çeşit olduğu düşünülmektedir. Adana 

koşullarında ticari ceviz yetiştiriciliği yapmak 

isteyen üreticilere edinilen veriler ışığında Pedro 

çeşidinin yetiştiriciliği önerilebilir. 

Çalışmada, Çukurova Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama 

alanına kurulu ceviz bahçesinde yürütülen bu 

çalışma ile Adana koşullarında bazı yerli ve 

yabancı ceviz çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik 

özellikleri incelenmiştir. Adana koşullarında 

yetiştiriciliği yapılabilecek ve ekonomik anlamda 

bu ekolojik koşullarda üretim desenine dahil 

edilebilecek çeşitler tespit edilmiştir. 

Özellikle çiçeklenme zamanında, erkek ve dişi 

çiçekleri farklı tarihler içerisinde reseptif olan ve 

meyvelerin kalite anlamında iyi olan çeşitlerin 

yetiştiriciliğinin yapılması önerilebilir. 

Bu çalışma; Adana koşullarında minör 

düzeyde yetiştiriciliği yapılan cevizin ticari 

bahçelerin kurulmasına ve üreticilere özellikle 

çeşit seçimi konusunda ışık tutabilecek bir çalışma 

niteliğindedir. 
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BURSA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN YERLİ VE 

YABANCI CEVİZ ÇEŞİTLERİNİN MEYVE 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Ümran ERTÜRK1 Cevriye MERT¹ 

Özlem UTKU2 Oya KAYA¹ 

 

ÖZET 
 

Bu çalışma, Bursa (Görükle) koşullarında yetiştirilen bazı yerli (Bilecik, Maraş 12, 

Maraş 18, Şebin, Şen1, Şen 2) ve yabancı ceviz çeşitlerinin (Chandler, Fernette, Fernor, 

Howard, Pedro, Serr) meyve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2013–2015 yılları 

arasında yapılmıştır. Çeşitlerin ortalama kabuklu ağırlığı 9.36 g (Şebin) ile 16.30 g (Şen 1), 

iç ağırlığı 4.73 g (Serr) ile 6.91 g (Maraş 18), iç oranı %35.12 (Şen 1) ile %53.36 (Maraş 

12), kabuk kalınlığı 1.12 mm (Şebin) ile 2.43 mm (Fernor), kümülatif iç verim miktarı 7.4 

kg/dekar (Şen 2) ile 90.39 kg/dekar (Howard) arasında değişim göstermiştir. İç oranı ve 

verim miktarı yönünden yerli ve yabancı çeşitler karşılaştırıldığında, randıman oranı yerli 

çeşitlerimizde, kümülatif iç verim miktarı ise yabancı çeşitlerde daha yüksek bulunmuştur. 

Çeşitlerin meyve iç çürüklük oranı %3.53 ile %21.12, içte büzüşme oranları %0.25 ile 5.84 

arasında değişmiştir. Meyve iç renginin açık sarı, sarı ve açık amber olduğu 

gözlemlenmiştir. İncelenen tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde meyve kalite 

özellikleri bakımından ‘Maraş 12’, ‘Bilecik’, ‘Chandler’, ‘Howard’ çeşitlerinin diğer 

çeşitlere göre daha ön plana çıktığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, adaptasyon, meyve özellikleri 

 

SUMMARY 

 

EVALUATION OF FRUIT PROPERTIES OF NATIVE AND FOREIGN WALNUT 

CULTIVARS IN BURSA CONDITIONS 

 

This study was conducted with the purpose of determining the fruits properties of some 

domestic (Bilecik, Maraş 12, Maraş 18, Şebin, Şen1, Şen 2) and foreign (Chandler, 

Fernette, Fernor, Howard, Pedro, Serr) walnut cultivars grown in Bursa conditions 

between the years of 2013–2015.The average nut weight was found in the range 9.36 g 

(Şebin)–16.30 g (Şen 1), kernel weight 4.73 g (Serr) 6.91 g (Maraş 18), kernel percentage 

35.12 (Şen 1)–53.36% (Maraş 12), shell thickness 1.12 mm (Şebin)–2.43 mm (Fernor), 

cumulative kernel quantity 7.4 kg/de (Şen 2)–90.39 kg/de (Howard). As comparison of 

native and foreign cultivars for kernel percentage and kernel quantity, the kernel 

percentage was very high in domestic cultivars, but the cumulative kernel quantity was 

very high in foreign cultivars. The kernel rottenness and kernel shrinkage ratios of the 

cultivars were found in the range of 3.53–21.12% and 0.25–5.84%, respectively. The color 

of the kernel was observed as extra light, light and light amber. When all the investigated  

                                                      
1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BURSA 
2 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, YALOVA 
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parameters were evaluated, it has seen that Maraş 12, Bilecik, Chandler and Howard 

cultivars, in point of nut quality properties, have the best performance than the other 

cultivars. 

 

Keywords: Walnut, adaptation, fruit properties 

 

 

GİRİŞ 
 

Dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

ceviz türü J. regia L. Doğu Avrupa, Anadolu, Irak, 

İran ve Himalaya dağlarının etrafındaki ülkeleri 

içeren geniş bir alanda doğal olarak bir bitkidir [8, 

12]. Cevizin anavatanlarından birisi olan ülkemiz 

190 bin ton üretimi ve meyve veren 7 milyonu 

aşkın ağaç varlığı [15] ile dünya ceviz üretiminde 

4. sırada yer almaktadır. Milyonlarca genotipin 

bulunduğu Anadolu’da yapılan seleksiyon 

çalışmalarıyla birçok genotipler incelenmiş ve bir 

kısmı çeşit özelliği kazanmıştır. Özellikle ilk 

seleksiyon çalışmalarından elde edilen bu tiplerin 

büyük çoğunluğu, meyve kalitesi yönünden üstün 

özelliklere sahip olmasına rağmen, yapraklanma 

zamanı ve dolayısıyla verim yönünden tatmin 

edici olmamışlardır. Son yıllarda yurt dışından geç 

yapraklanan, meyvelerini terminal 

tomurcuklardan çok yan dallarda oluşturan verimi 

yüksek çeşitler yerli çeşitlerimizin yerini almaya 

başlamıştır [4]. Ancak hem bu çeşitlerin hem de 

yerli çeşitlerimizin farklı ekolojilere adaptasyonu 

yapılmadan bahçeler kurulmaya başlanmıştır. 

Kurulan bu bahçelerin çoğunluğunda bölgeye 

uygun çeşit seçimi yapılmadığı için başarılı 

olunamamıştır. 

Birçok sahada kullanım alanı bulunan ceviz 

özellikle son yıllarda ekonomik olarak 

yetiştiricilerin, besin öğeleri yönünden 

tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Bu nedenle bu 

meyve türüne olan ilgi her geçen gün artmakta ve 

yeni bahçeler kurulmaktadır. Bu gelişmelerin 

sağlıklı ve hedefli olması öncelikle bölgelere 

uygun ceviz çeşitlerinin belirlenmesi ve 

önerilmesine bağlıdır. Ümit var olarak belirlenmiş 

olan yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinin farklı 

bölgelerdeki performanslarını belirlemek 

amacıyla, 2008 yılında TUBİTAK–KAMAG 

(Proje No: 106G152) projesi hazırlanmıştır. 

Projenin yapıldığı bölgelerden biri olan Bursa 

lokasyonuna ait agromorfolojik ilk veriler 

alınmıştır [5]. Aynı proje 2013–2016 yılları 

arasında TAGEM (Proje No: BBAD/14/A10/P02/ 

01) tarafından desteklenmiş ve böylece çeşitlerin 

8 yıl boyunca bölgesel performanslarının 

gözlenmesi mümkün olmuştur. 

Bu çalışma da Bursa lokasyonunda yetiştirilen 

bazı yerli ve yabancı ceviz çeşitleri meyve kalite 

özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Bu 

ekolojik koşullarda iyi performans gösteren 

çeşitlerin belirlenmesi çeşitlerin seçiminde 

yetiştiricilere yol gösterecek dolayısıyla bölgedeki 

ceviz yetiştiriciliğine katkı sağlayacaktır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışma 2013–2015 yılları arasında Uludağ 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma ve 

Uygulama Merkezine ait arazide, 2008 yılında 

7×7 m aralıklar ile dikilen, bazı yerli (‘Bilecik’, 

‘Maraş 12’, ‘Maraş 18’, ‘Şebin’, ‘Şen 1’, ‘Şen 2’) 

ve yabancı çeşitlerin (‘Serr’, ‘Howard’, ‘Pedro’, 

‘Chandler’, ‘Fernette’, ‘Fernor’) meyve 

özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. Çeşitlerin yetiştiği toprak killi ve 

kireçli, organik madde miktarı düşük bir yapıya 

sahiptir. Bahçenin deniz seviyesinden yüksekliği 

yaklaşık 150 m’dir. Ağaçlar damlama sulama 

sistemi ile sulanmakta ve kültürel işlemler düzenli 

yapılmaktadır. 

 

Metot 
 

Çalışmada çeşitlerin meyve özelliklerini 

değerlendirmek amacıyla; yeşil kabukta çatlama 

başladıktan sonra, meyveler makine yardımıyla 

hasat edilmiş ve soyulmuş daha sonra doğal 

koşullarda kurutulmuştur. Fiziksel ölçüm ve 

değerlendirmeler için, rastgele seçilen 90 

meyvede meyve boyutları (mm) (boy, en ve 

yükseklik) dijital kumpas yardımı ile ölçülmüş 

(Şekil 1) ve meyve şekli (şekil indeksi) 

belirlenmiştir. Ayrıca çeşitler kabuklu meyve 

ağırlığı (g), iç ağırlığı (g), kabuk kalınlığı (mm), 

çürük iç (%), içte büzüşme (%), randıman (%) 

oranları ve meyve rengi [16] bakımından 
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değerlendirilmiştir. Randıman oranı ve ağaç 

başına ortalama kümülatif kabuklu verimden 

yararlanılarak çeşitlerin dekara iç meyve 

miktarları hesaplanmıştır. 

Çeşitlerin meyve şekli aşağıdaki formüle göre 

belirlenmiştir. 

Şekil İndeksi = (meyve boyu (mm)) / ((meyve 

genişliği + meyve yüksekliği) / 2) 

Şekil indeksi ≥ 1.25 = oval, ˂ 1.25 = yuvarlak 

Çalışmada 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait 

veriler birlikte değerlendirilerek verilmiştir. 

 

   
Meyve boyu Meyve yüksekliği Meyve eni 

Şekil 1. Cevizde meyve boyutları 

Figure 1. Walnut of fruit dimension 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada yer alan ceviz çeşitlerinin meyve 

boyutları ve şekil özellikleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. Çeşitler bazında meyve boyutları 

değerlendirildiğinde, yerli çeşitlerin ortalama 

meyve boyunun 36.19–43.86 mm; yüksekliğinin 

29.40–42.12 mm; en değerlerinin ise 30.30–39.77 

mm arasında değiştiği görülmüştür. Meyve boyu, 

yüksekliği ve eni bakımından en yüksek değerler 

‘Şen 1’ çeşidinde, en düşük değerler ise ‘Maraş 

12’ çeşidinde ölçülmüştür. Yabancı çeşitlerde ise 

ortalama meyve boyunun 38.25 mm (Howard) ile 

41.03 mm (Chandler); yüksekliğinin 33.04 mm 

(Pedro) ile 35.52 mm (Fernette); en değerlerinin 

ise 32.71 mm (Serr) ile 36.36 mm (Fernette) 

arasında değiştiği saptanmıştır. Şekil indeksi 

açısından değerlendirildiğinde, Şen 2 çeşidinin 

meyvelerinin oval, diğer çeşitlerin meyvelerinin 

ise yuvarlak şekle sahip olduğu görülmüştür. 

Meyvelerin kabuklu ağırlıkları ölçüldüğünde 

yerli çeşitlerin 9.36 g (Şebin) ile 16.30 g (Şen 1), 

yabancı çeşitlerin 12.06 g (Pedro) ile 14.46 g 

(Fernette) arasında değiştiği görülmüştür (Çizelge 

2). Çeşitlerin ortalama iç ağırlık değerleri ise 4.73 

g (Serr) ile 6.91 (Maraş 18) g arasında değişim 

göstermiş ve genelde çeşitlerin 5 g üstünde iç 

meyve ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Yerli çeşitlerimizde kabuk kalınlığı 1.12 mm ile 

2.41 mm, yabancı çeşitlerde 1.76 mm ile 2.34 mm 

arasında değişmiştir. Tüm çeşitler birlikte 

değerlendirildiğinde en ince kabuk ‘Şebin’, en 

kalın kabuk ‘Fernor’ çeşidinde tespit edilmiştir. 

Çeşitler randıman oranları bakımından 

değerlendirildiğinde ‘Şen 1’, ‘Şen 2’ çeşidi hariç 

yerli çeşitlerimizin yabancılara oranla daha 

yüksek iç oranına sahip olduğu saptanmıştır. İç 

oranı yerli çeşitlerimizde %35.12 (Şen 1) ile 

%53.36 (Maraş 12), yabancı çeşitlerde %39.36 

(Fernor) ile %45.11 (Serr) arasında değişim 

göstermiştir. UPOV kriterleri dikkate alındığında 

iç randıman sınıflandırmasına göre; ‘Maraş 12’, 

‘Maraş 18’ yüksek, ‘Bilecik’, ‘Şebin’, ‘Serr’ orta, 

‘Howard’, ‘Chandler’ düşük ve ‘Şen 1’, ‘Şen 2’, 

‘Pedro’, ‘Fernette’, ‘Fernor’ çok düşük grupta yer 

almıştır (Çizelge 2). Kahramanmaraş ekolojisinde 

yetişen bazı yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinde 

belirlenen meyve kabuk kalınlıkları (mm), 

kabuklu ağırlıkları (g), iç ağırlıkları (g) ve iç 

oranları ise sırasıyla şu şekilde bulunmuştur: 

‘Şebin’ (1.07 mm, 12.36 g, 6.67 g, %53.15), 

‘Bilecik’ (1.09 mm, 12.87 g, 6.45 g, %50.11), 

‘Serr’ (1.23 mm, 11.40 g, 6.13 g, %53.77), 

‘Chandler’ (1.13 mm, 13.04 g, 6.61 g, %50.69), 

‘Pedro’ (1.22 mm, 14.74 g, 6.70 g, %45.45), 

‘Maraş 18’ (1.07 mm, 14.94 g, 8.25 g, %55.22), 

‘Şen 1’ (1.02 mm, 12.04 g, 6.17 g, %51.24) ve 

‘Şen 2’ (1.02 mm, 11.22 g, 6.12g, %54.54) [11]. 

Akça ve Aydın [1] Niksar ekolojik koşularında, 

kabuklu ağırlık ve iç ağırlığı sırasıyla ‘Şebin’ 

çeşidinde 10.16 g ve 6.56 g, ‘Bilecik’ çeşidin de 

12.20 g ve 5.92 g olarak bulmuşlardır. Niksar 

ekolojik koşullarında yapılan diğer bir çalışmada 

standart yabancı ceviz çeşitlerinin kabuklu ağırlık 
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değerlerinin 12.82 g (Chandler) ile 15.35 g 

(Midland), iç ağırlığın 5.80 g (Fernor) ile 7.22 g 

(Fernette), iç oranının %42.85 (Pedro) ile %47.33 

(Fernette) ve kabuk kalınlığının 1.52 mm ile 1.73 

mm arasında değiştiği bildirilmiştir [3]. Yalova 

ekolojisinde standart yabancı ve yerli çeşitlerle 

yapılan çalışmada çeşitlerin kabuklu ağırlık, iç 

ağırlık ve iç oranı sırasıyla ‘Şebin’ çeşidinde 12.20 

g, 6.65 g ile %54.50, ‘Bilecik’ çeşidinde 11.25g, 

5.78 g ile %51.37, ‘Şen 1’ çeşidinde 10.40g, 5.37 

g ile %51.63, ‘Pedro’ çeşidinde 11.30g, 5.80g ile 

%51.32 ve ‘Serr’ çeşidinde 11.60g, 6.10g ile 

%52.58 olarak belirlenmiştir [14]. Kabuk kalınlığı 

randıman oranını etkileyen önemli bir faktördür 

[6]. Kabuk kalınlığı ile randıman oranı arasında 

negatif bir ilişki vardır, kabuk kalınlığı azaldıkça 

randıman oranı artmaktadır. Çalışmada yer alan 

çeşitlerde en düşük kabuk kalınlığına sahip olan 

‘Şebin’ çeşidinde ortalama randıman oranı %45 

olmuş ve orta grupta yer almıştır. ‘Şebin’ çeşidinin 

randıman oranını Akça ve Aydın [1] Niksar 

koşullarında %64.56, Tosun ve Akçay [14] 

Yalova koşullarında %54.50 bulmuşlardır. Kabuk 

kalınlığı düşük olan ‘Maraş 12’ çeşidinden alınan 

sonuçlar kabuk kalınlığı ile randıman arasındaki 

ilişkiyi daha iyi göstermiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde kabuk kalınlığı düşük olan ve 

randıman oranı yüksek olması beklenen 

çeşitlerdeki bu değerlerin elde edilememesinin 

nedeni bu çeşitlerde çürük iç oranını yüksek 

olmasından kaynaklandığı görülmektedir. ‘Şebin’ 

çeşidi Bursa koşullarında iç çürüklüğünün yüksek 

olduğu çeşitler arasındadır. Bu sonuçlar cevizde 

meyve kalitesinin ve dolayısıyla randımanın 

ekolojik koşullara bağlı olarak değişebileceğini, 

çeşitlerin her bölge için performanslarının 

belirlenmesi ve mutlaka uygun ekolojilerde 

yetiştirilmesi gerekliliğini göstermektedir. 

Bursa ekolojisinde çeşitlerin verim 

(yayınlanmamış veri) ve randıman oranlarından 

yararlanılarak elde edilen dekara iç meyve 

miktarında yabancı çeşitlerin yerli çeşitlerimize 

göre daha yüksek sonuçlar verdiği belirlenmiştir 

(Çizelge 3). Çeşitlerin dekara iç meyve verim 

değerlerinin yerli çeşitlerde 7.40 kg/de (Şen 2) ile 

44.14 kg/de (Maraş 12), yabancı çeşitlerde ise 

12.95 kg/de (Fernette) ile 90.39 kg/de (Howard) 

arasında değiştiği görülmüştür. En yüksek dekara 

iç verim ‘Howard’ (90.39 kg/de), ‘Chandler’ 

(88.81 kg/de), ve ‘Pedro’ (79.94 kg/de) 

çeşitlerinde saptanmıştır. Yerli çeşitlerimizden 

sadece ‘Maraş 12’ (44.14 kg/de) ve ‘Bilecik’ 

(43.06 kg/de) çeşitlerinde yüksek verim 

gözlemlenmiştir. Cevizlerde verimlilik çeşitlerin 

yan dal verimi ile yakından ilgilidir. Yan dal 

verimi yüksek olan çeşitler, meyvelerini terminal 

tomurcuklardan oluşturanlara göre daha verimlidir 

[10, 2]. Elde ettiğimiz sonuçlarda da bu belirgin 

bir şekilde görülmektedir. 

Bursa lokasyonundaki ceviz çeşitleri, iç kalite 

özelliklerini etkileyen, meyve iç çürüklüğü, içte 

büzüşme oranları ve iç meyve rengi açısından da 

incelenmiştir (Çizelge 3). Çeşitlerin meyve iç 

çürüklük oranı %3.53 ile %21.12 arasında değişim 

göstermiştir. İç çürüklüğü ‘Şen 2’ (%21.12), 

‘Şebin’ (%18.91), ‘Serr’ (%18.08), ‘Şen 1’ 

(%16.93), ‘Fernette’ (%16.56) ve ‘Fernor’ 

(%12.17) çeşitlerinde yüksek, ‘Pedro’ (%9.80) 

çeşidinde orta, ‘Howard’ (%5.96) ve ‘Bilecik’ 

(%5.32) ‘Maraş 12’ (%4.26), ‘Maraş 18’ (%3.53) 

çeşitlerinde ise düşük oranda bulunmuştur. 

Çeşitlerin içte büzüşme oranları %0.25 ile 5.84 

arasında değişmiştir. İç cevizde büzüşme oranı 

‘Fernette’ (%0.24), ‘Maraş 12’ (%0.51) 

çeşitlerinde düşük, ‘Serr’ (%5.84), ‘Pedro’ 

(%5.63), ‘Şen 1’ (%4.94), ‘Şebin’ (%4.31) 

çeşitlerinde daha yüksek oranda olduğu 

gözlemlenmiştir. İç çürüklüğü (%) ve büzüşme 

(%) oranları birlikte değerlendirildiğinde ‘Şebin’, 

‘Şen 1’, ‘Serr’, ‘Pedro’ çeşitlerinde diğer çeşitlere 

göre daha yüksek değerler görülmüştür. Akça ve 

Aydın [1] tarafından ‘Yalova 1’, ‘Yalova 3’, 

‘Şebin’ ve ‘Bilecik’ çeşitlerinde iç cevizde 

büzüşme görülmediği ve çeşitler bazında içte 

çürüklük oranının %4–12 arasında değiştiği 

belirtilmiştir. ‘ Şebin’ (%12) ve ‘Yalova 3’ (%12) 

çeşitlerinde diğer iki çeşide göre daha yüksek iç 

çürüklüğü oranı tespit edilmiştir. Yapılan başka 

bir çalışmada ise çeşitlerde iç çürüklüğü 

görülmemiş, ‘Fernor’, ‘Pedro’ ve ‘Chandler’ 

çeşitlerinde %4 içte büzüşme oranı tespit edilirken 

‘Midland’ ve ‘Fernette’ çeşitlerinde büzüşme 

saptanmamıştır [3]. Nitekim, Hendricks ve ark. [7] 

‘Chandler’ çeşidinde iç cevizde büzüşme 

oranlarının yıldan yıla farklılık gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Çalışmalar sonucunda elde edilen 

bu değişik sonuçların ekoloji ve kültürel 

işlemelerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada yer alan çeşitler iç renkleri açısından 

değerlendirildiğinde genellikle yerli çeşitlerin sarı 

ve açık amber, yabancı çeşitlerin ise sarı ve açık 

sarı meyve rengine sahip olduğu görülmüştür. 
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Çizelge 1. Yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinin meyve boyutları ve şekil özellikleri (2013–2015) 

Table 1. Fruit dimension and shape properties of native and foreign walnut cultivars (2013–2015) 
Çeşitler 
Cultivar 

Meyve boyu (mm) 
Nut lenght 

Meyve yüksekliği (mm) 
Nut thickness 

Meyve eni (mm) 
Nut diameter 

Meyve indeksi 
Nut index 

Şekil 
Shape 

Bilecik 40.74±0.28 32.70±3.33 33.67±0.61 1.23 Yuvarlak 

Maraş 12 36.19±1.71 29.40±2.10 30.30±1.95 1.21 Yuvarlak 

Maraş 18 40.80±0.70 33.85±0.28 34.17±0.92 1.20 Yuvarlak 

Şebin 37.17±2.94 31.55±0.49 30.91±1.13 1.19 Yuvarlak 

Şen 1 43.86±1.09 42.12±0.94 39.77±0.81 1.07 Yuvarlak 

Şen 2 42.59±0.84 33.36±1.86 34.01±1.20 1.26 Oval 

Serr 38.69±1.18 33.83±1.39 32.71±0.84 1.16 Yuvarlak 

Howard 38.25±1.59 33.27±1.91 34.27±1.60 1.13 Yuvarlak 

Pedro 39.33±0.52 33.04±2.46 33.68±0.44 1.18 Yuvarlak 

Chandler 41.03±0.98 33.77±0.86 33.66±0.57 1.22 Yuvarlak 

Fernette 39.21±1.69 35.52±1.90 36.36±1.02 1.09 Yuvarlak 

Fernor 40.90±0.47 34.22±1.13 34.46±1.01 1.19 Yuvarlak 

 

Çizelge 2. Yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinin meyve özellikleri (2013–2015) 

Table 2. Fruit properties of native and foreign walnut cultivars (2013–2015) 
Çeşitler 
Cultivar 

Kabuklu ağırlık (gr) 
Nut weight 

İç ağırlığı (gr) 
Kernel weight 

Kabuk kalınlığı (mm) 
Shell thickness 

Randıman (%) 
Percent kernel 

İç randımanı sınıflanması 
Percent kernel classification 

Bilecik 10.98±0.51 5.19±0.36 1.76±0.11 47.70±1.77 Orta 

Maraş 12 10.14±1.75 5.44±0.85 1.48±0.14 53.36±1.70 Yüksek 

Maraş 18 14.01±0.20 6.91±0.34 1.77±0.05 49.83±2.48 Yüksek 

Şebin 9.36±0.32 4.84±0.79 1.12±0.07 45.69±13.89 Orta 

Şen 1 16.30±0.84 5.68±1.10 2.41±0.60 35.12±5.71 Çok Düşük 

Şen 2 15.03±1.13 5.97±1.80 1.98±0.13 39.88±11.55 Çok Düşük 

Serr 12.67±1.74 4.73±1.72 2.07±0.35 45.11±18.79 Orta 

Howard 13.32±1.91 5.74±1.06 2.35±0.40 43.24±1.63 Düşük 

Pedro 12.06±1.10 4.76±0.22 1.76±0.06 39.60±1.90 Çok Düşük 

Chandler 12.58±0.69 5.57±0.73 2.13±0.27 44.38±4.04 Düşük 

Fernette 14.46±1.39 5.71±1.25 1.93±0.25 39.50±5.67 Çok Düşük 

Fernor 13.95±1.32 5.45±0.75 2.43±0.30 39.36±1.59 Çok Düşük 

 

Çizelge 3. Yerli ve yabancı ceviz çeşitlerine ait iç çürüklüğü (%), içte büzüşme (%) ve kümülatif verim 

değerleri (2013–2015) 

Table 3. Kernel putrescence, shrivelled kernel and cumulative yield of native and foreign walnut 

cultivars (2013–2015) 
Çeşitler 

Cultivar 

Kümülatif İç meyve miktarı (kg/dekar) 

Cumulative edible kernel 

İç çürüklüğü (%) 

Kernel rottenness 

İçte büzüşme (%) 

Kernel shrinkage 

Meyve iç rengi 

Kernel color 

Bilecik 43.06 5.32±4.72 4.49±5.39 Sarı 

Maraş 12 44.14 4.26±4.40 0.51±0.71 Sarı 

Maraş 18 21.20 3.53±2.70 1.68±0.03 Sarı 

Şebin 25.95 18.91±7.58 4.31±2.20 Sarı 

Şen 1 25.91 16.93±9.99 4.94±1.18 Açık Amber 

Şen 2 7.44 21.12±23.24 2.62±0.11 Açık Amber 

Serr 28.88 18.08±21.81 5.84±7.51 Sarı 

Howard 90.39 5.96±5.37 2.92±1.53 Açık Sarı 

Pedro 79.94 9.80±6.88 5.63±5.90 Sarı 

Chandler 88.81 6.21±8.17 1.68±0.45 Sarı 

Fernette 12.95 16.56±15.39 0.25±0.03 Sarı 

Fernor 14.74 12.17±8.86 1.30±0.53 Açık Sarı 

 

 

Cevizde meyve iç rengi, hasat zamanına, 

hasadın gün içinde yapıldığı saate, hasattan sonra 

yeşil kabuğun soyulma durumuna bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Özellikle erkenci 

çeşitlerin hasat zamanında hava sıcaklıklarının 

yüksek olması hasat edilen yeşil kabuklu 

meyvelerde, meyve içi sıcaklığının hızla 

yükselmesine, bu da meyvelerde iç rengin koyu 

olmasına neden olmaktadır [9]. Bursa koşullarında 

yerli çeşitlerimizin yabancı çeşitlerden biraz daha 

koyu renge sahip olmasının hasat zamanındaki 

hava koşulları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Cevizde kalite çeşide, iklime, sulama ve diğer 

kültürel işlemlere, hastalık ve zararlı kontrolüne 
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ve hasat ve hasat sonu işlemlere bağlıdır. Bursa 

koşullarında yerli ve yabancı çeşitlerin meyve 

özellikleri açısından üç yıllık sonuçlar 

değerlendirildiğinde, randıman oranının yerli 

çeşitlerimizde, dekara iç veriminin ise yabancı 

çeşitlerinde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İncelenen tüm parametreler birlikte 

değerlendirildiğinde Bursa Görükle Koşulları için 

meyve kalite özellikleri bakımından yerli 

çeşitlerden ‘Maraş 12’ ve ‘Bilecik’ çeşitlerinin, 

yabancı çeşitlerden ‘Chandler’ ve ‘Howard’ 

çeşitlerinin diğer çeşitlere göre daha ön plana 

çıktığı görülmektedir. 
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN GÜNÜMÜZE CEVİZ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
 

Turan KARADENİZ1 Emrah GÜLER¹ 
 

ÖZET 
 

Türkiye cevizin gen merkezleri arasındadır. Bu durum Türkiye’yi ceviz yetiştiren 

ülkeler arasında önemli yere sahip kılmaktadır. Türkiye en güçlü ceviz yetiştirin 4. ülkedir. 

Türkiye’nin gen merkezleri arasında yer alması zengin ceviz popülasyonuna sahip olması 

önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye ceviz ağacı varlığı 15.044.456 adet olup, bunun 

5 milyonunun aşılı, geri kalan 10 milyon adetin aşısız çöğür ağaçları olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye ceviz üretimi 180.807 olup, ağaç başı verim ortalama 33–37 kg 

arasında değişmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, üretim, verim, gen merkezi, Türkiye 

 

SUMMARY 

 

THE WALNUT PRODUCTION STATUS FROM EARLY YEARS OF THE REPUBLIC 

AT TURKEY 

 

Turkey is among the gene centers of Walnut, also Turkey has an important place among 

the walnut–cultured countries. Turkey ranks 4th among countries that have grown walnuts. 

The presence of Turkey among the walnut gene centers has provided an important 

advantage and it has a rich and wide population in this kind of fruit. Turkey has around 

13.2 million walnut trees and it is estimated that about 5 million of these trees are grafted, 

while the remaining 10 million are not–garfted of walnut trees. The walnut production in 

Turkey is 180.807 thousand tons and the yield per tree is about 33–37 kg. 

 

Keywords: Walnut, production, yield, gene center, Turkey 

 

 

GİRİŞ 
 

Türkiye cevizin gen merkezleri arasında 

bulunmaktadır. Bu durum ülkemize önemli bir 

avantaj sağlamış ve bu meyve türünde zengin 

geniş bir populasyona sahip durumdayız. 

Cevizle ilgili ilk istatistiklere 1933 yılı 

kayıtlarında ulaşmaktayız. Ülkemiz nüfusunun 

1927 yılında 13.648.987, 1935 yılında 16.158.567 

kişi olduğu, 1933 yılı verilerine göre 50.000 ton 

ceviz ürettiğimiz rapor edilmektedir. Bu yıllarda 3 

kg’ın üzerinde kişi başına tüketim söz konusu. 

Günümüzde ise bu değerin 2.3 kg seviyelerine 

düştüğü görülmektedir. Bu çizelge bize 

göstermektedir ki, cumhuriyetin ilk yıllarından 

itibaren yaklaşık 50 yıl cevize bilimsel olarak 

yaklaşılmamış, ıslah ve aşı çalışmaları gündeme 

gelmemiş, gelmiş olsa da sınırlı düzeyde kalmıştır. 

Yine, 1970’li yıllarda Anadolu’da başlayan ve az 

da olsa halen devam eden önemli bir ceviz kıyımı 
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görülmekte, kütük tüccarları zenginlerin 

mobilyalarına kaplama ya da Avrupalılara tüfek 

dipçiği olacak şekilde asırlık ceviz ağaçlarını 

kestirip yok olmalarını sağlamaktadırlar. Bugün 

ceviz üretimimizin istenilen seviyede olmaması 

sebeplerinden biri de bu ceviz ağacı kıyımıdır. 

Cevizde aşı çalışmalarından 1980’li yıllarda 

bahsedilirken, Çorum İli İskilip ve Oğuzlar 

yöresinde 1950’li yıllarda cevizde çevirme 

aşılarına başlanıldığı ve yöresel adı Aliağa cevizi 

olan ve yakın bir tarihte tescili yapılan Oğuzlar 

77’nin 1950’li yıllarda aşıyla çoğaltılarak bahçeler 

kurulduğu bilinmektedir. 

Özellikle 1970’li yıllarda başlanılan ve 1990’lı 

yıllarda hız verilen ceviz ıslahına yönelik 

çalışmalara bağlı olarak günümüzde 40’a yakın 

çeşit geliştirilmiş, benzer çalışmalar devam 

etmektedir. Devletin ilgili bakanlıkları da cevizde 

fidan üretimine ve bahçe tesisine önemli destek 

vermekte, cevize uygun devlet arazilerini 49 

yıllığına özel sektöre kiraya vererek kapama ceviz 

bahçelerinin artmasına katkı yapmaktadır. 

Bununla birlikte, özel sektör aynı şekilde aşılı 

fidan üretiminde önemli gelişmeler kazınmış 

durumdadır. 

Diğer üretici ülkelerle kıyaslandığında 

ülkemiz, üretim bakımından 4. sırada yer almakta, 

birim alana verim bakımından ise daha 

gerilerdedir (Çizelge 1, Şekil 1, 2, 3). 

Çizelge 1 incelendiğinde üretim miktarı 

bakımından dünya lideri Çin olduğu, bunu ABD, 

İran ve Türkiye’nin takip ettiği, üretim alanı 

bakımından ülkemizin 5. sırada yer aldığı, verim 

bakımından ise 6. sırada kaldığı görülmektedir. 

Ülkemizde cevizle ilgili çalışmalar 1970’li 

yıllarda başlamış, 1990’lı yıllarda bu çalışmalar 

hız kazanmış, devlet ve özel sektör cevizde aşı 

problemini aşınca kapama ceviz bahçe alanı hızla 

artmıştır. Ülkemizde 1993 yılından günümüze 

kadar ceviz üretimimiz Çizelge 2 ve Şekil 4’de, 

son 5 yılın cevizle ilgili veriler ise Çizelge 2’de 

sunulmuştur. 

 

 

Çizelge 1. Dünya ceviz üreticisi ülkelerin üretim, üretim alanı ve verim bakımından durumu [1] 
Yetiştirici ülkeler Üretim miktarı (ton) Alan (hektar) Verim (ton/hektar) Verim (kg/ağaç–TÜİK) 

Çin 1.602.373 440.321 4.00  

İran 445.829 69.833 7.03  

ABD 518.002 117.359 4.31  

Türkiye 180.807 69.395 1.95 25 

Meksika 125.758 75.349 1.58  

Ukranya 102.740 13.200 6.87  

Hindistan 43.000 31.000 1.27  

Şili 58.909 24.404 2.08  

Fransa 34.767 19.712 1.91  

Ortalama 3.44  

 

 

Çizelge 2. Türkiye ceviz üretimi (ton) [2] 
Ürün 1933 1960 1970 1980 2000 2010 2014 2015 2016 

Ceviz 50.000 80.000 103.000 122.000 116.000 178.142 180807 190.000 195.000 

 

 

 
Şekil 1. Dünya ceviz üreticisi ülkelerin ceviz üretim durumu 
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Çizelge 3. Türkiye için son beş yılın ceviz üretim miktarı (ton) ve ağaç sayıları (adet) [2] 

Konu \ Yıllar 
Yıllar 

2012 2013 2014 2015 2016 

Üretim (ton) 203.212 212.140 180.807 190.000 195.000 

Meyve veren ağaç sayısı 5.977.397 6.526.028 7.000.897 7.596.020 8.171.185 

Meyve vermeyen ağaç sayısı 4.541.958 4.877.669 5.374.456 5.560.227 6.873.271 

Toplam ağaç sayısı 10.519.355 11.403.697 12.375.353 13.156.247 15.044.456 

Ağaç başına (kg) 34 33 26 25 24 

 

 

 
Şekil 2. Dünya ceviz üreticisi ülkelerin ceviz üretim alanı 

 

 

 
Şekil 3. Dünya ceviz üreticisi ülkelerin birim alana ceviz verim durumu 

 

 

 
Şekil 4. 1993 yılından günümüze Türkiye ceviz üretim durumu 
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SONUÇ 
 

Ülkemizde 15.044.456 milyon ceviz ağacı 

bulunmaktadır. Toplam ağaç varlığının yaklaşık 5 

milyonunun aşılı, geri kalan 10 milyonunun ise 

çöğür (aşısız) ceviz ağaçlarından ibaret olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu haliyle Türkiye dünyanın 

en güçlü ceviz çöğür varlığına sahip ülkesidir. 

Ülkemiz ceviz üretimi 1933 yılında 50.000 tonlar 

seviyesindeyken, 2014 yılında 180.807.000 tona 

ulaşmış durumdadır [1]. TÜİK verilerine göre 

2016 yılı ülkemiz ceviz üretimi 195.000 ton 

düzeyindedir. Ağaç başına verim ise 33–37 kg 

civarındadır [1]. Diğer ceviz üreticisi ülkelerde 

ağaç başına verimin 60–70 kg düzeyinde olduğu 

göz önüne alınırsa, ülkemiz ceviz üretiminde 

oldukça düşüktür. 

Bahçe kurulacak yerin iklimine uygun çeşit, 

ismine doğru fidan, uygun yer seçimi, sulama 

suyunun kalitesi ve düzenli sulama, tozlanma ve 

döllenme, gübre programı ve makinalı hasat gibi 

modern ceviz yetiştiriciliğinin gerektirdiği 

uygulamalar verimin arttırılmasında son derece 

önemli olacaktır. 

Aynı zamanda mevcut ceviz ağaçlarının 

standart çeşitlere dönüştürülmesi, bunun için 

çevirme aşılarının başlatılması diğer bir önemli 

uygulama olarak gözükmektedir. Türkiye’yi 

verim bakımından değerlendirdiğimizde; dünya 

ortalaması hektara verim 3.44 ton iken ülkemizde 

1.95 tondur. Mevcut popülasyonun önemli bir 

kısmını tohumdan çıkmış aşısız çöğür ağaçları 

oluşturmaktadır. Bu ağaçların çevirme aşılarıyla 

aşılanarak standart çeşitlere dönüştürülmesi 

sonucunda üretimimizde verim en az ikiye 

katlanabilecektir [3]. 

Diğer yandan, ülkemizde son 25–30 yıldır aşılı 

fidanlarla kapama ceviz bahçeleri kurulma trendi 

her yıl artarak devem etmektedir. Yakın bir 

gelecekte bu bahçelerin verime yatmasıyla 

ülkemizde önemli miktarda ceviz üretimi 

sözkonusu olacaktır. Önümüzdeki yıllarda 

Türkiye ceviz üretiminin 500.000 tonları aşacağı 

yapılamayacak zor bir tahmin değildir. 

Dolayısıyla, ülkemiz ceviz üretimi artarken aynı 

şekilde uygun çeşit, ismine doğru fidan, uygun yer 

seçimi ile birim alana verim dünya ortalamaları 

düzeyine çıkacağı beklenilmektedir. 
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BAZI CEVİZ (Juglans regia L.) ÇEŞİTLERİNDE 

DİNLENMENİN KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ 

SOĞUKLAMA VE SICAKLIK TOPLAMI 

İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 

 
 

Gülnur ÇAVDAR1 Ümran ERTÜRK¹ 
 

ÖZET 
 

Bu araştırma, dünyada ve Türkiye’de yetiştirilen bazı yerli (Maraş 18, Şebin, Şen 1) ve 

yabancı (Chandler, Fernor, Franquette) ceviz çeşitlerinde (Juglans regia L.) dinlenmenin 

karşılanması için gerekli soğuklama ve sıcaklık toplamı (BDS℃) ihtiyacını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, yaprak dökümünü takiben ağaçlardan alınan bir yaşlı 

çelikler, fungisit uygulamasından sonra köpük kutulara yerleştirilerek 4±1℃’de, 400–

1500s boyunca yapay soğuklamaya maruz bırakılmıştır. Çelikler 400s soğuklamadan 

sonra her 100s soğuklamanın ardından iklim odasına alınarak içerisinde %5 sakkaroz, 

%0.3 alüminyum sülfat ve 50 ml saf su bulunan kavanozlara yerleştirilmiş ve tomurcuk 

patlaması gözlenmiştir. Soğuklama ve sıcaklık toplamı ihtiyacının belirlenmesinde %50 

oranında tomurcuk patlamasının meydana gelmesi esas alınmıştır. Tomurcuk patlaması, 

tomurcukların renginin yeşile dönmesi esasına dayandırılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre, soğuklama ihtiyacı Şebin çeşidinde en düşük (700s), Şen 1, 

Chandler ve Fernor çeşitlerinde orta–yüksek (1000s), Maraş 18 ve Franquette çeşitlerinde 

ise yüksek (1100s) bulunmuştur. Çalışmada çeşitler sıcaklık toplamı ihtiyaçlarına göre 

düşük (Şebin 10804 BDS℃), orta (Maraş 18, 11760 BDS℃, Chandler, 11840 BDS℃, Şen 

1, 12580 BDS℃, Franquette 12876 BDS℃) ve yüksek (Fernor, 16379 BDS℃) olarak 3 

grupta toplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz (Juglans regia L.), soğuklama ihtiyacı, sıcaklık toplamı ihtiyacı 

 

SUMMARY 

 

DETERMINATION OF CHILLING AND HEAT REQUIREMENTS FOR BREAKING 

DORMANCY IN SOME WALNUT (Juglans regia L.) CULTIVARS 

 

This research was carried out to determine the chilling and heat (GDH℃) requirement 

for breaking dormancy in some walnut (Juglans regia L.) cultivars in walnut having 

important production and economic values in nuts in Turkey and the world. After leaf fall 

one–year old twigs were taken from trees, disinfected with fungicide and twigs were 

exposed to artificial chilling at 4±1℃ from 400–1500h. After the twigs were exposed to 

400h chilling, in every 100h intervals, twigs were taken and placed in acclimatization room 

and put into jars with 5% sucrose, 0.3% aluminum sulfate and 50 mm distilled water and 

bud break observed. Evaluation of chilling and heat requirement based on 50% buds break 

occurrence. Bud break evaluation based on buds becomes green tip stage. 
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According to the results, chilling requirement was lowest in Şebin cultivar (700h), 

intermediate–high in Şen 1, Chandler and Fernor cultivars (1000h) and highest in Maraş 

18 and Franquette cultivars (1100h). In the study, the cultivars were classified into three 

groups based on their heat requirements; low requirement (Şebin, 10804 GDH℃), 

intermediate requirement (Maraş 18, 11760 GDH℃, Chandler, 11840 GDH℃, Şen 1, 

12580 GDH℃) and high requirement (Fernor, 16379 GDH℃). 

 

Keywords: Walnut (Juglans regia L.), chilling requirement, heat requirement 

 

 

GİRİŞ 
 

Yaprağını döken meyve türlerinde çevre 

koşulları uygun olduğu halde çiçek ve sürgün 

tomurcuklarının uyanıp faaliyet gösterememesine 

dinlenme denilmektedir [23]. Meyve türlerinde 

çiçek ve yaprak tomurcukları, kış aylarına girilen 

dönemde çevre koşulları uygun olsa dahi süremez 

veya açamaz dinlenmede kalırlar. Bu dinlenmeye 

kış dinlenmesi (endodormansi) adı verilmektedir. 

Kış dinlenmesi, meyve ağaçlarının çok farklı 

iklim koşullarına uyum sağlamasında önemli 

etkenlerden biridir [7, 5]. 

Tomurcukların soğuklama ihtiyacı 

karşılandığında, kış dinlenmesi sona ermekte ve 

bitki yeniden gelişmek için hazır hale gelmektedir 

[3, 22]. Ancak, soğuklama ihtiyacı karşılanmasına 

rağmen olumsuz çevre koşulları nedeniyle 

tomurcuklar dinlenmede kalmaya devam 

etmektedir. Tomurcuklarda kış dinlenmesi 

kesildiği halde hava sıcaklıklarının henüz uyanma 

ve sürme için yeterli düzeyde olmayışı nedeniyle 

tomurcukların aktif hale geçemedikleri döneme 

ilkbahar dinlenmesi (ekodormansi) adı 

verilmektedir. Ekodormansi boyunca büyüme ve 

gelişme, sıcaklıklar türe özgü belirli eşik 

sıcaklığın üzerine çıktıktan sonra, belirli bir 

sıcaklık toplamı gerçekleşene kadar 

gecikmektedir. Tomurcukların belirli bir fenolojik 

gelişme aşamasına ulaşması için gerekli sıcaklık 

miktarı, sıcaklık toplamı ihtiyacı olarak ifade 

edilmektedir [25]. Yapraklanma ve çiçeklenmenin 

meydana gelebilmesi için, soğuklama ihtiyacının 

karşılanmasının yanı sıra sıcaklık toplamı 

ihtiyacının da karşılanması gerekmektedir [25, 15, 

5]. 

Yetiştiricilik yapılacak bölgeye en iyi 

adaptasyon sağlayacak çeşitlerin belirlenmesinde 

çeşidin soğuklama ve sıcaklık toplamı ihtiyacının 

bilinmesi oldukça önemlidir [7, 5]. Ayrıca bu 

özelliklerin bilinmesi ıslah programlarında erken 

ya da geç yapraklanan çeşitleri elde etmede doğru 

ebeveyn seçimi [7] ve uygun yetiştiricilik 

tekniklerinin belirlenmesi açısından da önemlidir 

[13]. Bu çalışmada da ülkemizde ve dünyada ceviz 

yetiştiriciliğinde tercih edilen bazı ceviz 

çeşitlerinde, dinlenmenin karşılanması için gerekli 

soğuklama ve sıcaklık toplamı ihtiyacı 

belirlenerek, ceviz yetiştiriciliğinin yapılacağı 

bölgeye uyumlu ceviz çeşitlerinin seçimine katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışma 2013–2014 yılları arasında Uludağ 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

Bölümü’ne ait Soğuk Muhafaza Araştırma ve 

Uygulama Ünitesi ve Bahçe Bitkileri Bölümü 

İklim Odası’nda yürütülmüştür. Araştırmada 

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Araştırma 

ve Uygulama Bahçesi ceviz adaptasyon parselinde 

bulunan beş yaşlı ‘Şebin’, ‘Şen–1’, ‘Maraş–18’, 

‘Chandler’, ‘Fernor’ ve ‘Franquette’ çeşitlerinden 

alınan 1 yaşlı çelikler kullanılmıştır. 

 

Metot 
 

Soğuklama ihtiyacının belirlenmesi 

Çalışmada, çeliklerin alındığı ceviz parseline, 

yaprak dökümü ve soğuklama birikimi 

başlamadan (sıcaklık değerleri 7.2℃’nin altına 

düşmeden) önce (24 Eylül 2013) veri kaydeder 

yerleştirilmiştir. Veri kaydeder ile sıcaklık 

değerleri saatlik olarak ölçülmüştür. Çelikler, 

ağaçlarda %80–90 oranında yaprak dökümünün 

gerçekleşmesinin ardından, soğuklama birikimi 

başlamadan önce alınmıştır (13 Kasım 2013 – 4 

Aralık 2013). Her çeşitten alınan 180 adet çelik, 

40 cm uzunlukta kesilerek, çalışmaya uygun hale 

getirilmiştir. Çelikler %0.2 fungisit (Thriam) 

uygulamasının ardından, köpük kutulara 
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yerleştirilerek soğuk hava deposuna alınmıştır. 

Soğuk hava deposunda çelikler, 4±1℃’de [24], 

400–1500s boyunca kontrollü koşullar altında [4] 

yapay soğuklamaya maruz bırakılmıştır [20]. 

Çelikler, 400s soğuklamadan itibaren, her 100s 

soğuklamanın ardından, soğuk hava deposundan 

alınarak [4], 23℃, %70 bağıl nem ve 16–8s 

fotoperiyod (55 mmol m² s¹ beyaz renkli ışık) 

sağlanan iklim odasında ve %5 sakkaroz, %0.3 

alüminyum sülfat ve 50 ml saf su bulunan 

kavanozlara yerleştirilmiş ve 60 gün boyunca 

tomurcukların gelişimleri takip edilmiştir. 

Kavanozlar içerisindeki çözelti gün aşırı 

değiştirilmiştir ve çeliklerin dipleri dört gün arayla 

kesilmiştir [10]. 

Çeşitlerin soğuklama ihtiyacı Klasik Yöntem 

[24] ile belirlenmiş olup, soğuklama ihtiyacının 

belirlenmesinde, %50 oranında tomurcuk 

patlamasının gerçekleştiği soğuklama süresi esas 

alınmıştır [20]. Tomurcuk patlaması, çeliklerin üst 

kısmında yer alan vejetatif tomurcuğun yeşil renk 

alması esasına dayandırılmıştır [10]. 

 

Sıcaklık toplamı ihtiyacının belirlenmesi 

Sıcaklık toplamı ihtiyacı, Richardson ve ark. 

[21] tarafından geliştirilen Büyüme Derece Saat 

Celcius (BDS℃) modeline göre belirlenmiştir. Bu 

yönteme göre, eşik sıcaklık derecesi olarak +4.5℃ 

esas alınmış ve oda sıcaklığından (23℃) eşik 

sıcaklık değeri çıkarılarak bir saatlik sıcaklık 

toplamı 18.5 BDS℃ olarak hesaplanmıştır. 

Sıcaklık toplamı ihtiyacının belirlenmesinde, 

çelikler iklim odasına alındıktan sonra 

tomurcuklarda %50 oranında patlama meydana 

gelene kadar geçen sürede gerçekleşen sıcaklık 

toplamı dikkate alınmıştır. Ancak tomurcuklarda 

patlamanın meydana gelmediği 400s gibi 

soğuklama sürelerinde, sıcaklık toplamının 

belirlenmesinde çeliklerin iklim odasında 

kaldıkları toplam süre dikkate alınmıştır [10]. 

 

İstatistikî değerlendirme 

Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine 

göre üç tekerrürlü kurulmuş olup, her tekerrürde 

beş çelik yer almıştır. Denemenin sonucunda elde 

edilen verilerin varyasyon analizi JMP 7 

bilgisayar programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar arasındaki istatistikî 

farklılıklar LSD testi ile belirlenmiştir (p<0.05). 

Soğuklama süresi ve sıcaklık toplamı arasındaki 

regresyon ve korelasyon analizi JMP 7 bilgisayar 

programı ve çeşitlerin korelasyon katsayılarının 

önemlilik derecesi Spearman’s ρ testi ile 

belirlenmiştir. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada bazı yerli ve yabancı ceviz 

çeşitlerinin Bursa Görükle koşullarındaki 

soğuklama ihtiyaçlarının 700–1100s arasında 

değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre, en düşük soğuklama ihtiyacı 

(700s) Şebin çeşidinde görülmüştür (Şekil 1). Şen 

1, Chandler ve Fernor çeşitleri soğuklama ihtiyacı 

yönünden orta–yüksek (1000s) (Şekil 1 ve Şekil 2) 

Maraş 18 ve Franquette çeşitleri ise 1100s değer 

ile yüksek sınıfta yer almışlardır (Şekil 2). 

Chandler ve ark. [7] 7℃’nin altındaki 

sıcaklıklarda ceviz çeşitleri için soğuklama 

ihtiyacının 400–1500s, Akça [2] ise 400–1800s 

arasında değişebileceğini bildirmişlerdir. 

Orman ve ark. [19] Yalova koşullarında, Şebin 

çeşidinin soğuklama ihtiyacını 1098s olarak tespit 

etmişlerdir. Chandler çeşidinin soğuklama 

ihtiyacını McGranahan ve ark. [18] 1015s, 

Luedeling ve ark. [17] 688s, Charrier ve ark. [9] 

924s, Orman ve ark. [19] 1241s olarak 

belirlemişlerdir. Çalışmada, Fernor çeşidinin 

soğuklama ihtiyacı 1000s olarak belirlenmiş olup, 

McGranahan ve ark. [18]’nın bu çeşit için elde 

ettiği sonuç ile (1015s) ile uyumluluk 

göstermektedir. Maraş 18 çeşidinin soğuklama 

ihtiyacı 1100s, olarak belirlenmiş olup, Orman ve 

ark. [19]’da Yalova koşullarında bu çeşidin 

soğuklama ihtiyacını 1098s olarak 

belirlemişlerdir. Çalışmada, Franquette çeşidinin 

soğuklama ihtiyacı 1100s olarak belirlenmiş olup, 

aynı çeşit için McGranahan ve ark. [18] 1015s, 

Luedeling ve ark. [17] 688s, Charrier ve ark. [9] 

905s, Orman ve ark. [19] ise 1241s soğuklama 

ihtiyacı belirlemişlerdir. Çalışmada elde edilen 

bulgular daha önce farklı ekolojilerde yapılan 

çalışma sonuçları ile kısmi benzerlikler 

göstermektedir. Aslamarz ve ark. [4] bir çeşidin 

farklı ekolojik koşullarda farklı soğuklama 

ihtiyacı duymasında toprak, atmosfer, sıcaklık, 

ışık, yağış miktarı ve su stresi koşullarının etkili 

olduğunu bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra 

soğuklama ihtiyacının belirlenmesinde, arazi 

koşullarında doğal olarak soğuklamasını 

karşılayan ya da kontrollü koşullar altında yapay 
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soğuklamaya bırakılan çeliklerin kullanılmasının 

da çeşitlerin soğuklama ihtiyaçlarında kısmi 

farklılıklara neden olabileceği düşünülmektedir. 

Arazi koşullarındaki, solar radyasyon, günlük 

sıcaklık farklılıkları gibi kontrol edilemeyen diğer 

çevresel faktörler ağaçların dinlenme süresini 

etkilemektedir [12]. Bu nedenle, dinlenmenin 

derinliğini ve süresinin belirlenmesi için yapılan 

çalışmalarda, tomurcukların izole edilmesi [6] ya 

da çelik alma yönteminin kullanılması en uygun 

yöntem olarak görülmektedir [12, 16]. 

Çeşitlerin, sıcaklık toplamı ihtiyacının 

belirlenmesinde, çelikler iklim odasına alındıktan 

sonra, tomurcuklarda %50 oranında patlama 

meydana gelene kadar gerçekleşen sıcaklık 

toplamı esas alınmıştır. Çalışmada çeşitlerin 

sıcaklık toplamı ihtiyaçları 10804–16379 BDS℃ 

arasında değişiklik göstermiştir (Şekil 1 ve Şekil 

2). Çeşitler sıcaklık toplamı ihtiyaçlarına göre 

düşük (Şebin 10804 BDS℃) orta (Maraş–18 

11760 BDS℃, Chandler 11840 BDS℃, Şen–1 

12580 BDS℃, Franquette 12876 BDS℃) ve 

yüksek (Fernor 16379 BDS℃) olarak 3 grupta 

toplanmıştır (Şekil 1 ve Şekil 2). 

 

 

 

 
Şekil 1. Şebin, Şen 1 ve Chandler ceviz çeşitlerinde soğuklama süresinin (s), tomurcuk patlama oranı 

(% TPO) ve sıcaklık toplamı ihtiyacı (BDS℃)’na etkisi 

Figure 1. Effect of chilling hours to bud break ratio (BBR %) and heat requirement (GDH℃) at Şebin, 

Şen 1 and Chandler walnut cultivars 
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Şekil 2. Fernor, Maraş 18 ve Franquette ceviz çeşitlerinde soğuklama süresinin (s), tomurcuk patlama 

oranı (% TPO) ve sıcaklık toplamı ihtiyacına (BDS℃) etkisi 

Figure 2. Effect of chilling hours to bud break ratio (BBR %) and heat requirement (GDH℃) at Fernor, 

Maraş 18 and Franquette walnut cultivars 

 

 

Luedeling ve ark. [17] tarafından 

Kaliforniya’da yürütülen çalışmada, sıcaklık 

toplamı ihtiyacı, Chandler çeşidinde 10545 

BDS℃, Franquette çeşidinde ise 12734 BDS℃ 

olarak belirlenmiştir. Bu bulgular çalışmada elde 

edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Egea 

ve ark. [13] tarafından badem çeşitlerinin 

soğuklama ve sıcaklık toplamı ihtiyacını 

belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada, geç 

çiçeklenen çeşitlerin daha yüksek sıcaklık toplamı 

ihtiyacı duyduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada da 

geç yapraklanma özelliğine sahip olan Fernor ve 

Franquette çeşitleri en yüksek sıcaklık toplamı 

ihtiyacı duyan çeşitler olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular soğuklama ihtiyacı 

karşılandıktan sonra, yani endodormansi süresi 

sona erdikten sonra çeşitlerin yapraklanmaları için 

farklı sıcaklık toplamı ihtiyacı duyduklarını 

göstermektedir. Bunun yansıra Şen 1, Chandler ve 

Fernor çeşitlerinin aynı soğuklama ihtiyacına 

(1000s) sahip olmalarına rağmen sıcaklık toplamı 

ihtiyaçlarının ise farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(Şekil 1 ve Şekil 2). Fernor çeşidinin (16379 

BDS℃), Şen 1 (12580 BDS℃) ve Chandler 
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(11840 BDS℃) çeşitlerinden daha fazla sıcaklık 

toplamı ihtiyacı duyması, bu çeşidin dinlenmeden 

daha geç çıkmasına ve %50 oranında tomurcuk 

patlamasının daha geç dönemde meydana 

gelmesine neden olmuştur. Aynı şekilde Maraş 18 

ve Franquette çeşitleri aynı soğuklama ihtiyacına 

(1100s) sahip olmalarına rağmen sıcaklık toplamı 

ihtiyaçları farklılık göstermiştir (Şekil 2). 

Franquette (12876 BDS℃) çeşidinin, Maraş 18 

(11760 BDS℃) çeşidinden daha fazla sıcaklık 

toplamı ihtiyacı duyması, bu çeşidin dinlenmeden 

daha geç çıkmasına ve %50 oranında tomurcuk 

patlamasının daha geç dönemde meydana 

gelmesine neden olmuştur. Soğuklama ihtiyacı 

aynı olan çeşitlerin farklı sıcaklık toplamı ihtiyacı 

göstermesi, ekodormansi süresinin çeşitlerde 

genetik yapı tarafından belirlendiğini 

göstermektedir. Couvillon ve Erez [11] tarafından 

meyve ağaçlarında ekodormansi boyunca ihtiyaç 

duyulan sıcaklık toplamı ihtiyacının genetik 

yapıya bağlı olarak değişiklik göstermediği ifade 

edilmesine karşın, Citadin ve ark. [10] tarafından 

sıcaklık toplamı ihtiyacının genetik yapıya bağlı 

olarak değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. Charrier 

ve ark. [9], birbirine yakın soğuklama ihtiyacı 

duyan ceviz çeşitlerinin, sıcaklık toplamı 

ihtiyaçlarının birbirinden çok farklılık gösterdiğini 

ve buna bağlı olarak tomurcuk patlamalarının 

birbirinden çok farklı dönemde gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir. Araştırmacıların bu bulguları 

çalışma sonuçlarını desteklemektedir. 

Ceviz çeşitlerinde, soğuklama süresi ile 

tomurcukların patlama oranı arasındaki ilişki 

doğrusal (Şen 1 çeşidi hariç) olmuştur (Şekil 1 ve 

Şekil 2). Soğuklama süresinin artmasıyla birlikte, 

tomurcukların patlama oranı artış göstermiştir. 

Ceviz çeşitlerinin soğuklama ve sıcaklık toplamı 

ihtiyaçlarının belirlendiği bu çalışmada 

soğuklama süresi ve sıcaklık toplamı arasındaki 

ilişki doğrusal (Şen 1 çeşidi hariç) ve regresyon 

katsayıları (Şen 1 çeşidi hariç) yüksek olmuştur 

(Şekil 1 ve Şekil 2). 

Soğuklama süresi ve sıcaklık toplamı 

arasındaki korelasyon, tüm çeşitlerde negatif ve 

yüksek (Şen 1 çeşidi hariç) olarak belirlenmiştir 

(Şekil 3). Bu durum tomurcukların düşük 

sıcaklıklara daha uzun süre maruz kalmasıyla, 

tomurcuklarda patlamanın daha kısa sürede 

meydana geldiğini ve daha az sıcaklık toplamı 

ihtiyacı duyduğunu göstermektedir. Birçok meyve 

tür ve çeşidinde soğuklama ihtiyacının 

belirlendiği çalışmalarda soğuklama süresi 

arttıkça tomurcuklardaki patlama oranının arttığı 

ve tomurcukların dinlenmeden çıkmaları için 

gerekli sıcaklık toplamı ihtiyacının da azaldığı 

bildirilmiştir [13, 14, 18, 4, 1, 9, 19]. Elde edilen 

bulgular, daha önce yapılan çalışmalar ile 

uyumluluk göstermektedir. 

 

 
Şekil 3. Ceviz çeşitlerinde soğuklama süresi ve sıcaklık toplamı ihtiyacı arasındaki korelasyon katsayısı 

Figure 3. Correlation coefficent between chilling hours and heat requirements of walnut cultivars 
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Elde edilen sonuçlara göre, Şebin çeşidi en 

düşük soğuklama ve sıcaklık toplamı ihtiyacı 

duyan ve dinlenmeden en erken çıkan çeşit 

olmuştur. Bu nedenle bu çeşit ilkbahar geç 

donlarının görülmediği daha ılıman yerler için 

tavsiye edilmelidir. Çalışmada, Maraş 18, Şen 1 ve 

Chandler çeşitleri, soğuklama ve sıcaklık toplamı 

ihtiyaçları yönünden orta–geç dönemde 

dinlenmeden çıkan çeşitler olmuşlardır. Bu 

nedenle bu çeşitler, çok kısa soğuklama süresine 

sahip kışları ılıman geçen ya da sıfır derecenin 

altındaki sıcaklıkların uzun süre görüldüğü 

bölgeler dışındaki yerler için önerilebilir. 

Franquette ve Fernor çeşitleri soğuklama ve 

sıcaklık toplamı ihtiyaçları yönünden geç 

dönemde dinlenmeden çıkan çeşitler olmuşlardır. 

Bu nedenle, özellikle ilkbahar geç donlarının 

görüldüğü ve kışı daha serin geçen bölgeler için 

tavsiye edilebilecek çeşitler arasındadır. 
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ULUBEY (ORDU) İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI 

CEVİZ GENOTİPLERİNİN POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 
 

Mehmet Fikret BALTA1 Ali Rıza TAŞCI2 Orhan KARAKAYA¹ 
 

ÖZET 
 

Bu araştırmada, 2013–2015 yıllarında Ordu İli Ulubey İlçesinde yürütülen ceviz 

seleksiyonu çalışması sonucunda yapılan tartılı derecelendirme ile seçilmeyen, ancak bazı 

meyve kalite özellikleri bakımından öne çıkan genotipler değerlendirilmiştir. Genotiplerin 

seçiminde meyve özelliklerinden; meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve randıman parametreleri 

dikkate alınmış ve 20 genotip seçilmiştir. Buna göre seçilen genotiplerde meyve ağırlığı 9.95 

g (52 ULU 69) ile 15.29 g (52 ULU 128); iç ağırlığı 5.71 g (52 ULU 69) ile 6.82 g (52 ULU 

50) ve randıman %40 (52 ULU 52) ile %59 (52 ULU 114) arasında değişiklik göstermiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda bölgenin ceviz genetik kaynakları yönünden zengin bir 

popülasyona sahip olduğu ve ülkemiz meyveciliğine kazandırılabilecek önemli ceviz 

genotiplerini içerdiği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Genetik kaynak, iç ağırlığı, randıman, seleksiyon 

 

SUMMARY 

 

POMOLOGICAL ATTRIBUTE OF SOME WALNUT GENOTYPES GROWN IN 

ULUBEY (ORDU) DISTRICT 

 

In this study was carried out during 2013–2015 in Ulubey (Ordu) district. In this study 

was evaluated outstanding with regard to some fruit quality characteristic in not selection 

walnut genotypes with weighted ranked method. Twenty walnut genotypes were selected 

using the nut weight, kernel weight and kernel ratio. The selected genotypes had 9.95 g (52 

ULU 69)–15.29 g (52 ULU 128) g nut weight, 5.71 g (52 ULU 69)–6.82 g (52 ULU 50) kernel 

weight, 40% (52 ULU 52) ile 59% (52 ULU 114) kernel ratio. The results of the study was 

determined rich walnut genetic resources of the region. Also, in current population was 

said be important genotypes for walnut cultivation of our country. 

 

Keywords: Genetic resource, kernel ratio, kernel weight, selection 
 

 

GİRİŞ 
 

Cevizin dünya üzerinde bilinen 21 türü 

bulunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yaygın 

olarak yetiştirilen ve ekonomik olarak önemli 

olanı ise Juglans regia L. türüdür [14]. Dünya 

üzerinde Asya ve bu bölgeye yakın olan yerler 

mevcut Juglans türlerinin anavatanı olarak 

bilinmektedir. Bununla beraber ceviz Kuzey ve 

Güney Amerika, Güneydoğu Avrupa, Karpat 

dağları, Hindistan, Türkiye, Güney Rusya, Kore 

ve Mançurya’yı da içine alan geniş bir alanda 

yayılım göstermektedir [16]. 

 

                                                      
1 Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, ORDU 
2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ulubey/ORDU 
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Cevizin anavatanlarından biri olan ülkemiz, 

ceviz genetik kaynakları yönünden de önemli bir 

potansiyele sahiptir. Nitekim ceviz ülkemizde 

uzun yıllardan beri tohumla çoğaltılmış ve bunun 

sonucunda da birbirinden farklı milyonlarca ceviz 

genotipi meydana gelmiştir. Ülkemizin sahip 

olduğu bu zengin genetik varyasyon içinde ceviz 

ıslah amaçları doğrultusunda birçok seleksiyon 

çalışması yapılmış ve yapılmaya da devam 

etmektedir [12, 15, 17, 10, 11, 2]. Yapılan bu 

seleksiyon çalışmaları sonucunda Şen1, Kaman 1, 

Yalova 1, Gültekin 1, Bilecik, Şebin, Kaplan 86 

gibi ceviz çeşitleri standart ceviz 

yetiştiriciliğimize kazandırılmıştır [16]. 

Ceviz seleksiyonunda bölgesel bazda yapılan 

çalışmalar ceviz ıslahında oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Nitekim Beyhan [4] cevizin değişik 

çiçeklenme özelliklerine sahip olması nedeniyle 

farklı iklim şartlarına uyum gösteremediğini ve 

cevizde yapılacak seleksiyon çalışmalarının 

bölgesel bazda yapılarak, yöre ekolojisine uygun 

çeşitlerin ortaya çıkarılması fikrini ileri sürmüştür. 

Çalışmanın yürütüldüğü Karadeniz Bölgesinde 

ceviz ev bahçelerinde, fındık bahçeleri içerisinde 

sınır ağacı şeklinde ve dere kenarlarında bir veya 

birkaç ağaç şeklinde yetiştirilmektedir. Bölgede 

uzun yıllardan beri ceviz yetiştiriciliği tohumdan 

yetişmiş çöğürler ile yapılmakta olup, farklı 

özelliklere sahip çok sayıda ceviz ağacı 

bulunmaktadır. Bu çalışmada Karadeniz 

bölgesinde bulunan Ordu ilinin Ulubey ilçesinde 

yetiştirilen ceviz genotipleri içerisinde farklı 

özellikte olanlarının ıslah amaçları doğrultusunda 

seçilerek, üstün özelliklere sahip olanlarının 

ortaya çıkarılması ve pomolojik yönden 

incelenmesi amacı ile yapılmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Bu çalışmanın bitkisel materyalini Ordu ili 

Ulubey ilçesinde tohumdan yetişen çok sayıda 

ceviz ağacı oluşturmuştur. Çalışma 2013 ve 2015 

yılları olmak üzere iki yıl süre ile yapılmıştır. 

 

Metot 
 

Çalışmanın başladığı 2013 yılında arazi 

gezileri ile ceviz genotiplerinin yerleri tespit 

edilmiş ve 159 ceviz genotipi meyve örneği 

alınmaya değer görülmüştür. 2013 ve 2015 

yıllarında işaretlenen ceviz genotiplerinin her 

birinden hasat zamanında 30 meyve örneği 

alınmıştır. Alınan meyve örneklerinde pomolojik 

analizler yapılmıştır. Araştırmada Ordu İli Ulubey 

İlçesinde yürütülen ceviz seleksiyonu çalışması 

sonucunda yapılan tartılı derecelendirme ile 

seçilmeyen, ancak bazı meyve kalite özellikleri 

bakımından öne çıkan genotipler 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye meyve 

ağırlığı 13 g’dan, iç ağırlığı 6 g’dan ve randımanı 

%55’ten fazla olan genotipler alınmıştır. 

Meyve ağırlığı (g): Her bir genotipe ait 10 adet 

meyvede 0.001 g hassasiyetindeki dijital hassas 

terazi kullanılarak ölçülmüştür. 

İç ağırlığı (g): İncelenen genotiplere ait 10 adet 

meyve içinde 0.001 g hassasiyetindeki dijital 

hassas terazi kullanılarak ölçülmüştür. 

İç oranı (%): Kabuklu ve iç meyve ağırlığı 

belirlenen genotiplerde randıman aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

Randıman (%) =  
İç ağırlığı 

 × 100 
Kabuklu ağırlığı 

Meyvenin boyutsal özellikleri (mm): Her bir 

genotipe ait 10 adet meyvede 0.01 mm 

hassasiyetindeki dijital kumpas kullanılarak 

ölçülmüştür. 

Kabuk kalınlığı (mm): İncelenen genotiplere 

ait 10 adet meyvede 0.01 mm hassasiyetindeki 

dijital kumpas kullanılarak ölçülmüştür. 

İçte büzüşme (%): İçte büzüşme durumu 10 

meyveden çıkarılan iç meyve 4 kısım kabul 

edilerek, büzüşen kısımların yüzde olarak 

değerlendirilmesi ile belirlenmiştir [17]. 

İçte büzüşme (%) = 

10 cevizde toplam büzüşmüş 

kısım  × 100 

40 

İçte çürüme (%):İçte çürüme durumu 10 

meyveden çıkarılan iç meyve 4 kısım kabul 

edilerek, çürüyen kısımların yüzde olarak 

değerlendirilmesi ile belirlenmiştir [17]. 

İç çürüklüğü (%) = 
10 cevizde toplam çürük kısım 

 × 100 
40 

Bunların yanı sıra kabuk rengi (açık, esmer ve 

koyu), iç rengi (açık sarı, sarı ve koyu), kabukta 

pürüzlülük (düz, orta ve pürüzlü), içte damarlılık 

(düz, hafif damarlı ve çok damarlı), meyve şekli 

(oval, yuvarlak ve uzun), kabukta yapışma 

durumu (var, yok), kabuk kırılma durumu (iyi, 

orta ve kötü) ve iç dolgunluğu (iyi, orta ve kötü) 

parametreleri değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Önemli kalite parametrelerinden meyve 

ağırlığı, iç ağırlığı ve randıman incelenen 

genotiplerde sırasıyla, 9.95 g ile 15.29 g; 5.71 g ile 

6.82 g; %40 ile %59 arasında değişim 

göstermiştir. Beyhan ve Demir [3], Samsun 

yöresinde yaptıkları çalışmada meyve ağırlığını 

11.84–24.19 g, iç ağırlığını 6.39–10.73 g ve iç 

oranını %43.76–60.55; Karadeniz [7], Ordu ilinde 

yetişen cevizlerde meyve ağırlığını 9.20–15.60 g, 

iç ağırlığını 5.86–8.60 g ve iç oranını %44.02–

66.74; Bilgen [5], Erzincan yöresinde yaptığı 

çalışmada meyve ağırlığını 11.18–15.20 g, iç 

ağırlığını 6.14–8.00 g, iç oranı %47.08–58.57; 

Kırca ve ark. [9], Trabzon yöresi cevizlerinde 

meyve ağırlığını 10.22–12.40, iç ağırlığını 5.28–

6.73 g ve iç oranını %44.59–63.01; Balta ve ark. 

[2], Çorum yöresinde yaptıkları çalışmada meyve 

ağırlığını 10.94–13.24 g, iç ağırlığını 6.53–7.38 g, 

iç oranını %54.17–66.54 arasında bulmuşlardır. 

Çalışma sonucunda elde ettiğimiz bulgular birçok 

araştırıcının bulguları ile uyum içerisindedir. 

Görülen bazı farklılıkların ekolojik ve genetik 

faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

İncelenen genotiplerde meyve boyu 34.02 mm 

ile 46.03 mm, meyve eni 30.25 mm ile 40.23 mm 

ve meyve kalınlığı 28.10 mm ile 36.40 mm 

arasında bulunmuştur. Özrenk ve ark. [13], 

Erzincan’da yaptıkları çalışmada meyve boyunu 

28.41–36.34 mm, meyve enini 28.31–36.75 mm 

ve meyve kalınlığını 28.91–42.56 mm; Karadeniz 

[7], Ordu yöresinde yetişen cevizlerde meyve 

boyunu 29.54–48.83 mm, meyve enini 26.48–

33.38 mm ve meyve kalınlığını 25.38–35.43 mm; 

Yarılgaç ve ark. [19], Çatak ve Taşpınar yöresinde 

yaptıkları çalışmada meyve boyunu 28.86–34.93 

mm, meyve enini 27.62–32.32 mm ve meyve 

kalınlığını 33.73–40.77 mm arasında 

ölçmüşlerdir. Meyvenin boyutsal özellikleri 

bakımından bulduğumuz sonuçlar araştırıcıların 

bulguları ile benzer bulunurken, elde ettiğimiz üst 

değerler birçok araştırıcının üst değerlerinden 

yüksek bulunmuştur. 

Selekte edilen ceviz genotiplerinde kabuk 

kalınlığı 1.12 mm ile 2.09 mm arasında 

ölçülmüştür. Kabuk kalınlığını Beyhan ve Demir 

[3] Samsun yöresi cevizlerinde 0.98–1.65 mm, 

Balta ve ark. [1], Bitlis bölgesi cevizlerinde 1.22–

1.98 mm; Karadeniz [7], Ordu ilinde yetişen 

cevizlerde 1.23–2.06 mm; Kırca ve ark. [9], 

Trabzon yöresi cevizlerinde 1.06–2.12 mm 

arasında belirlemişlerdir. Kabuk kalınlığı 

bakımından elde ettiğimiz sonuçlar araştırıcıların 

sonuçları ile uyum içerisindedir. 

Seçilen genotiplerin 6 tanesinde %10 ile %20 

arasında içte büzüşme ve 11 tanesinde %4 ile %30 

arasında değişen oranlarda içte çürümeye 

rastlanmıştır. Yarılgaç ve ark. [17], Muş yöresinde 

yaptıkları çalışmada 12 genotipte %5 oranında içte 

büzüşme, Keleş ve ark. [8], Gümüşhacıköy 

yöresinde inceledikleri genotiplerin 3’ünde %5 

oranında içte büzüşme olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Çizelge 1. İncelenen genotiplerin pomolojik özellikleri 
Genotip No MA (g) İA (g) İO (%) MB (mm) ME (mm) MK (mm) KK (mm) İB (%) İÇ (%) 

9 11.03 6.10 55 35.29 31.84 30.40 1.24 0 4 

17 10.74 6.34 58 36.77 33.07 31.16 1.26 0 30 

23 12.45 6.60 54 45.56 32.38 32.45 1.66 0 9 

26 12.10 6.69 55 41.19 30.70 28.10 1.56 0 0 

32 14.12 5.79 41 38.01 33.26 30.05 2.09 20 10 

39 12.39 6.54 53 37.90 32.25 31.20 1.61 0 0 

45 11.59 6.69 58 40.24 31.94 31.19 1.12 0 9 

49 11.56 6.49 56 34.92 36.11 32.12 1.18 10 5 

50 12.34 6.82 56 37.24 34.77 30.32 1.46 0 5 

52 15.04 6.07 40 46.03 30.25 31.24 1.57 0 10 

54 12.43 6.54 53 38.43 32.88 31.51 1.44 0 0 

58 14.43 6.38 44 38.70 33.71 31.39 1.97 10 0 

69 9.95 5.71 57 34.02 32.09 30.57 1.18 0 0 

81 12.76 6.76 53 46.02 33.19 33.09 1.17 0 0 

84 14.45 6.40 44 35.73 32.60 32.67 1.60 0 0 

114 10.15 5.90 59 36.28 31.81 28.81 1.37 0 0 

128 15.29 6.44 42 42.00 33.33 33.00 1.72 0 10 

136 14.15 6.28 44 37.89 34.40 32.29 2.03 10 10 

140 14.40 6.42 45 38.09 34.50 32.35 1.77 10 0 

142 14.06 6.05 43 42.16 40.23 36.40 1.76 18 15 

MA: Meyve ağırlığı, İA: İç ağırlığı, İO: İç oranı, MB: Meyve boyu, ME: Meyve eni, MK: Meyve kalınlığı, KK: Kabuk kalınlığı, İB: İçte 

büzüşme, İÇ: İçte çürüme 



68 
M. F. BALTA, A. R. TAŞCI, O. KARAKAYA / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 65–69 (2017) 

Çizelge 2. İncelenen genotiplerin bazı meyve özellikleri 
Genotip 

no 

Kabuk 

rengi 

İç 

rengi 

Kabukta 

pürüzlülük 
İçte damarlılık Meyve şekli 

Kabukta yapışma 

durumu 

Kabukta kırılma 

durumu 

İç 

dolgunluğu 

9 Esmer Sarı Orta Hafif damarlı Oval Yok Orta İyi 

17 Esmer Açık sarı Orta Hafif damarlı Oval Yok Orta İyi 

23 Koyu Sarı Pürüzlü Hafif damarlı Uzun Yok Orta İyi 

26 Koyu Açık sarı Pürüzlü Düz Uzun Yok İyi Orta 

32 Açık Sarı Orta Hafif damarlı Oval Yok Orta Orta 

39 Koyu Açık sarı Pürüzlü Hafif damarlı Oval Yok Kötü İyi 

45 Koyu Sarı Pürüzlü Hafif damarlı Oval Yok İyi Orta 

49 Koyu Koyu Pürüzlü Düz Yuvarlak Yok Orta İyi 

50 Açık Koyu Pürüzlü Çok damarlı Oval Yok Orta İyi 

52 Esmer Koyu Pürüzlü Çok damarlı Uzun Yok Orta Orta 

54 Açık Sarı Orta Çok damarlı Oval Yok İyi İyi 

58 Açık Sarı Orta Hafif damarlı Oval Yok Kötü Orta 

69 Açık Sarı Orta Düz Yuvarlak Yok İyi İyi 

81 Açık Açık sarı Düz Hafif damarlı Uzun Yok İyi İyi 

84 Esmer Sarı Orta Çok damarlı Yuvarlak Var Kötü Orta 

114 Koyu Sarı Orta Düz Oval Yok Orta İyi 

128 Esmer Sarı Pürüzlü Hafif damarlı Oval Var Kötü Orta 

136 Koyu Koyu Pürüzlü Çok damarlı Yuvarlak Yok Kötü Orta 

140 Açık Sarı Orta Hafif damarlı Oval Yok Orta İyi 

142 Koyu Koyu Pürüzlü Hafif damarlı Oval Yok Orta Orta 

 

 

İncelenen genotiplerde kabuk rengi 7’sinde 

açık, 5’inde esmer ve 8’inde koyu; iç rengi 4’ünde 

açık sarı, 11’inde sarı ve 5’inde koyu; kabuk 

pürüzlülüğü 1’inde düz, 9’unda orta ve 10’unda 

pürüzlü; içte damarlılık 4’ünde düz, 11’inde hafif 

damarlı ve 5’inde çok damarlı; meyve şekli 

12’sinde oval, 4’ünde yuvarlak ve 4’ünde uzun; 

kabukta kırılma durumu 5’inde iyi, 10’unda orta 

ve 5’inde kötü; iç dolgunluğu 11’inde iyi ve 

9’unda orta olarak tespit edilmiştir. İncelenen 

parametreler bakımından elde ettiğimiz sonuçlar 

Yarılgaç ve ark. [18]’nın Muş, Beyhan ve Demir 

[3]’in Samsun, Karadeniz [7]’in Ordu, Keleş ve 

ark. [8]’nın Gümüşhacıköy ve Kırca ve ark. 

[9]’nın Trabzon yöresinde yaptıkları çalışmada 

elde ettiği bulgular ile büyük oranda benzerlik 

göstermektedir. 

 

 

SONUÇ 
 

İncelenen genotiplerde en yüksek meyve 

ağırlığı 15.29 g ile 19 MR 118 nolu genotipte, en 

yüksek iç ağırlığı 6.82 g ile 19 MR 50 nolu 

genotipte ve en yüksek randıman %59 ile 19 MR 

114 nolu genotipte tespit edilmiştir. Çalışma 

sonucunda bölgenin farklı ve üstün özelliklerde 

ceviz genotiplerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca seçilen genotiplerde selesksiyon II 

aşamasına geçilerek, standart çeşitler ile 

mukayeseli olarak aynı koşullardaki 

performansları belirlenmelidir. 
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BILDIRCIN YEMLERİNDE İÇ CEVİZ, CEVİZ YAŞ 

KABUĞU VE YAPRAĞI KULLANIMININ YUMURTA 

KABUK VE YUMURTA SARISI RENGİNE ETKİLERİ 

 
 

Sabri Arda ERATALAR1 Nezih OKUR¹ 

Ahmet YAMAN¹ Turan KARADENİZ2 

 
ÖZET 

 

Bu araştırmada ceviz (iç ceviz) ve ceviz yan ürünlerinin(ceviz yeşil kabuğu ve ceviz 

yaprağı) bıldırcın yemlerinde katkı maddesi olarak kullanımının yumurta sarısı ve 

yumurta kabuğu rengine etkileri araştırılmıştır. 3 hafta süren araştırmada 15 adet dişi 

damızlık Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) ve bu bıldırcınlardan elde edilen 

toplam 210 yumurta kullanılmıştır. Bu bıldırcınlara 3 hafta boyunca kurutulmuş ceviz 

yeşil kabuğu (1 kg/ton), kurutulmuş ceviz yaprağı (1 kg/ton) ve iç ceviz(1 ve 2.5 kg/ton) 

katılmış yem verilmiştir. Elde edilen yumurtalarda Lkabuk, Lsarı, asarı ve bsarı değerleri 

incelenmiştir. Yemlerinde ceviz yaprağı ve ceviz yeşil kabuğu (kali) kullanılan 

bıldırcınlardan elde edilen yumurta sarılarının iç ceviz kullanılanlara göre daha yüksek a 

değerlerine aship olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak da önemli olduğu tespit 

edilmiştir. Benzer şekilde ceviz yaprağı grubunda b değerleri de iç ceviz grubundan (1 

kg/ton) önemli derecede (p<0.05) daha yüksek olmuştur. Araştırma sonucunda özellikle 

ceviz yaprağının yumurta yemlerinde yem katkısı olarak kullanma potansiyeline sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu potansiyelin daha belirgin bir şekilde ortaya 

konulabilmesi için özellikle işleme teknolojisi ve kullanım dozu gibi konularda daha 

ayrıntılı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, iç ceviz, ceviz yaş kabuğu, ceviz yaprağı, yem, bıldırcın 

 

SUMMARY 

 

EFFECTS OF ADDING WALNUT MEAL, GREEN HUSK AND LEAVES TO QUAIL 

FEEDS ON EGG SHELL AND EGG YOLK COLOUR 

 

In this study, the effects of using walnut (seed) and walnut by–products (green husk and 

leaf), as feed additives in quail feeds were investigated. In total 3 weeks, 15 female breeding 

quails (Coturnix coturnix japonica) and 210 eggs obtained from these quails were used. 

These quails were fed with dried walnut green husk (1 kg/ton), walnut leaves (1 kg/ton) and 

walnut seed (1 and 2.5 kg/ton) added for 3 weeks. In the obtained eggs, Lshell, Lyolk, ayolk and 

byolk values were examined. It was determined that egg yolks obtained from walnut leaves 

and walnut green husk used in quail feed had higher a values than those of walnut seeds 

and that the difference was statistically significant (p<0.05). Similarly, the b values in the 

walnut leaf group were significantly (p<0.05) higher than in the walnut seed (1 kg/ton) 

group. As a result of the research, it was determined that walnut leaf has potency 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü, BOLU 
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 
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to use as feed additive in layer feed. However, in order to be able to put this potential more 

clearly, it is considered necessary to carry out more detailed studies, especially in terms of 

processing technology and using dosage. 

 

Keywords: Walnut, walnut seed, walnut green husk, walnut leaf, feed, quail 

 

 

GİRİŞ 
 

Sağlıklı olmamız sağlıklı ve dengeli 

beslenmemize, sağlıklı ve dengeli beslenmemiz 

ise sofralarımızda sağlıklı gıdaların yer almasına 

bağlıdır. Ceviz bir insanın sağlıklı beslenmesi için 

gerekli olan besinleri bol miktarda bulunduran ve 

tohumu tüketilen sert kabuklu bir meyvedir [17]. 

Bununla birlikte cevizin yaprağı, iç ve dış kabuğu 

ve hatta iç zarı bile farklı amaçlarla farklı 

sanayilerde çok değerli hammadde kaynakları 

olarak kullanılmaktadır [7, 10]. 

Yeşil dış kabuk olmadan düşünüldüğünde 

kabuk oranının %55’i sert iç kabuk %45 iç 

cevizdir [11]. Ceviz içinin besleyici değerin 

yüksek bir besin maddesi olduğu bilinmektedir. 

Ceviz içi ortalama olarak yaş halde (%20–25 Kuru 

Madde) %45–50, kurutulmuş halde (%8–12 Kuru 

Madde) ise %65 yağ içeren ve yem hammaddesi 

veya yem katkı maddesi olarak kullanılması 

açısından yağ içeriği yüksek olan bir maddedir. 

2013 yılındaki dünyada 3.458.046 ton, Türkiye’de 

212.140 ton (pay %6) olan ceviz üretimimiz 2015 

yılında 190.000 tona düşmüştür. Üretimi ve buna 

bağlı olarak da tüketimi teşvik etmek amacıyla 

ceviz bahçesi tesisiyle ilgili desteklemeler 

artmıştır. Tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte, 

bakım ihtiyacı da az olarak değerlendirildiği için 

yoğun bir bahçe yapma isteği oluşmuştur ve 

işletme sayısı giderek artmaktadır [2]. 

Cevizin kabuğu kurutulduktan sonra sertlik 

derecesine bağlı olarak ham halde veya 

öğütüldükten sonra farklı sanayilerde 

kullanılmaktadır. Çoğunlukla hızlı oksidasyon 

nedeniyle çayır–mera alanlarında veya çorak 

arazilerde toprak yapısını iyileştirmek için 

kullanılan cevizin dış yeşil kabuğunun (kalli) 

farklı alanlarda kullanılabilmesine yönelik 

çalışmalar da giderek artmaktadır [6]. 

Ceviz özütlerinin gram pozitif ile gram negatif 

bakterileri ve mantar gelişimini baskıladığı 

bildirilmiştir [14]. Çeşide göre seviyesi 

değişmekle birlikte bazı ceviz yapraklarının [13, 

16] ve yeşil dış kabuklarından elde edilen 

özütlerin [12] staphylocoocus ve gram pozitif 

bakteri gelişimini, baskıladığı bildirilmiştir. Bu 

durumun içerdikleri fenolik bileşenlerden 

kaynaklandığı bulunmuştur [9]. Ceviz 

yapraklarının Vitamin E ve antioksidan 

kapasitelerinin de yüksek olduğu bilinmektedir 

[13]. Bununla birlikte, cevizle ilgili çalışmalarda 

özellikle yapraklarında ve dış kabuğunda bulunan 

juglon içeriğine de dikkat ekmek gereklidir [4]. 

Kanatlı hayvancılık sektörünü 

incelediğimizde, 2015 yılı verilerine göre 

ülkemizde kuluçkahane, damızlık, ticari etlik ve 

ticari yumurtacı olmak üzere toplam işletme sayısı 

11.296’ya, kümes sayısı 20.034’e ulaşmıştır. Bu 

tesislerden 16.726 milyon adet yumurta, 

1.909.276 ton et üretilmiştir [3]. Üretimi ve 

tüketimi teşvik etmek amacıyla et ve yumurta 

kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar ağırlık 

kazanmaktadır. 

Ceviz içi kanatlı hayvancılık ve özellikle de 

yem sektörü açısından değerli bir protein ve enerji 

kaynağıdır. Ancak, yüksek yağ içeriği sebebiyle 

yeme homojen olarak karıştırılması kolay 

olmayan bir yem hammaddesi olduğundan, yem 

sektöründe yağı alındıktan sonra kullanımına 

yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Hindilerde yapılan bir araştırmada soya küspesi 

veya mısır ile birlikte yağı alınmış ceviz içinin 

(ceviz küspesi) 21. günden sonra %10’a kadar 

kullanılabileceği bildirilmiştir [8]. Ceviz içi 

papağan vb. kafes kuşlarının ve kanatlıların 

yemlerinde kullanılabilmektedir [18]. Benzer bir 

hammadde olan kaju fıstığının da et tipi 

bıldırcınların beslenmesinde 250 mg/kg 

seviyesine kadar kullanılabileceği bildirilmiştir 

[5]. Ayrıca kanatlı sektörü açısından ceviz 

bahçeleri, iyi bir kanatlı gübresi uygulama alanı 

olarak da değerlendirilmektedir [15]. 

Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi, ceviz içinin 

kanatlı sektöründe kullanımı ile ilgili çalışmalar 

bulunmakla birlikte, diğer ceviz ürünlerinin ve 

yan ürünlerinin kullanımıyla ilgili çalışmalara 

rastlanmamaktadır. Artan ceviz üretimimizle 

birlikte, ortaya çıkan ceviz yaprağı, ceviz dış yeşil 

kabuğu gibi yan ürünler ile insan tüketimine 

uygun olmayan kalitesi düşük iç ceviz miktarı da 
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artmaktadır ve daha da artacaktır. Bu araştırma 

insan tüketimine uygun olmayan iç ceviz yanında, 

yan ürün olarak değerlendirilebilecek ceviz 

yaprağı ve ceviz yeşil dış kabuğunun kanatlı 

sektöründe yumurta kalitesini arttırmaya yönelik 

yem hammaddesi olarak kullanılabilme 

imkânlarını araştırmak amacıyla planlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Deneme Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

(A.İ.B.Ü.) Deney Hayvanları Merkezi 

(DEHAM)’ne bağlı olarak çalışan, Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi (ZDBF) Kanatlı Hayvan 

Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştirme Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir. Denemede hayvan materyali 

olarak bu laboratuvarda yetiştirilen saflaştırılmış 8 

aylık yaşta ve pik yumurta verim döneminde olan 

15 adet ortalama 265 g canlı ağırlığa sahip dişi 

damızlık Japon bıldırcını (Coturnix coturnix 

japonica) kullanılmıştır. Bu bıldırcınlardan 4 

haftada elde edilen ve denemede kullanılan 

yumurta sayısı ise her muamele grubunda 42 

olmak üzere toplamda 210 olmuştur. 

Denemede, içerisinde nipel suluk ve önünde 

yem kanalı bulunan 34 cm × 60 cm × 43 cm 

ölçülerindeki bireysel bıldırcın yumurta kafesleri 

(Çimuka Ltd. Şti., Ankara/Türkiye) kullanılmıştır. 

Deneme boyunca, kafeslerin bulunduğu 

laboratuvarda, 20–24℃ sıcaklık, beyaza ışık 

veren fluoresan lamba ile 50 lux sürekli 

aydınlatma ve hız ayarlı fan ile kontrollü 

havalandırma sağlanmıştır. 

Çalışmada merkezi Bolu’da bulunan bir yem 

fabrikasında imal edilmiş, kırılmış pelet 

formundaki tavuk yumurta tam yemi 

kullanılmıştır (Çizelge 1). Muameleler bu yeme 

kurutulmuş ceviz yeşil kabuğu (kali) (1 kg/ton), 

ceviz yaprağı (1 kg/ton) ve iç ceviz (1 ve 2.5 

kg/ton) katılarak oluşturulmuştur. Bıldırcınlara 

yem ve su serbest (ad libitum) olarak verilmiştir. 

Yemle ilgili tartımlarda 0.01 gr hassasiyetli ve 

3.5 g kapasiteli laboratuvar tipi hassas terazi 

(Radwag 3500, Baykon A.Ş., İstanbul/Türkiye), 

yumurta kabuğu ve sarısı ile ilgili renk 

ölçümlerinde kolorimetre (Minolta Chromameter 

Cr–400, Konica Minolta A.Ş., Japonya) 

kullanılmıştır. 

Çizelge 1. Denemede kullanılan yemin besin 

maddesi içeriği 
Besin maddesi Miktar Besin maddesi Miktar 

Ham protein, % 16.00 Vitamin a, ıu/kg 12.000 

Ham selüloz, % 5.30 Vitamin d3, ıu/kg 2.500 

Ham yağ, % 7.00 Mangan, mg/kg 80 

Ham kül, % 12.00 Demir, mg/kg 60 

Metabolik enerji, kcal/kg 2.650 Çinko, mg/kg 60 

Kalsiyum, % 3.50 Bakır, mg/kg 5 

Fosfor, % 0.65 İyot, mg/kg 2 

Sodyum, % 0.15 Selenyum, mg/kg 0.15 

Methionin, % 0.34 Kobalt, mg/kg 0.50 

Lizin, % 0.70   

 

Metot 
 

8 aylık yaşta ve yumurta veriminin pik 

döneminde olan dişi bıldırcınlar üzerinde yapılan 

bu araştırmada, iç ceviz, ceviz yaş kabuğu (kali) 

ve yaprağı kullanımının yumurta kabuk kalitesi ve 

yumurta sarısının rengine etkileri araştırılmıştır. 

Yumurta kabuk kalitesi kriteri olarak kabuk rengi, 

yumurta sarısı kalite kriteri olarak ise sarının rengi 

incelenmiştir. Renk incelemesi sırasında yumurta 

kabuğundaki parlaklık (Lkabuk)ile yumurta 

sarısındaki parlaklık (Lsarı), kırmızılık (asarı) ve 

sarılık (bsarı) verileri ölçülmüştür. 

Araştırma toplam 3 hafta sürmüştür. Uygulama 

sonrasında bıldırcınların yumurtaları toplanmış, 

yumurta kabuğu ve yumurta sarısı için renk 

ölçümleri yapılmıştır. Renk ölçümünde her renk 

ölçümü iki kere tekrarlanarak ortalamaları 

alınmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında elde 

edilen renk ölçüm değerleri karşılaştırmış ve 

görülen farklılıklar grup bazında ayrı ayrı tespit 

edilmiştir. 

Denemeler tesadüf parselleri faktöriyel 

deneme planına göre düzenlenmiş ve sonuçların 

analizinde Minitab 16 paket programı [1] 

kullanılmıştır. Muamelelere ait istatistiksel 

hesaplamalar ve muamelelerin ortalama değerleri 

arasındaki farklılıkların önemliliği için varyans 

analizi metodu (ANOVA), gruplar arasındaki 

farklılığın kontrolü için 0.05 güven aralığında 

LSD testi kullanılmıştır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırmada elde edilen yumurta kabuğu ve 

yumurta sarısı renkleri (Şekil 1) ile istatistik analiz 

sonuçları (Çizelge 2) aşağıda verilmiştir. 

Yumurta sarısı rengiyle ilgili sonuçlar 

incelendiğinde, rakamsal olarak en yüksek a ve b 
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değerlerinin, yemlerinde katkı maddesi olarak 

ceviz yaprağı kullanılan bıldırcınlardan elde 

edilen yumurtalardaki ceviz yaprağı grupta elde 

edildiği görülmektedir (Çizelge 2 ve Şekil 2). 

Benzer şekilde ceviz kabuğu grubunda da a ve b 

değerleri rakamsal olarak ceviz içi gruplarından 

daha yüksektir. 

Kabuk rengi ve L değerleri incelendiğinde, 

gruplar arasında rakamsal farklar olduğu ve bu 

farkların bazı gruplar arasında daha belirgin 

olduğu görülmektedir. Ancak yapılan analizde 

gruplar arasında görülen bu farkların istatistik 

olarak önemli olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir. 

 

 
 Kontrol İç Ceviz, 1.0 kg/ton İç Ceviz, 2.5 kg/ton Kabuk, 1.0 kg/ton Yaprak, 1.0 kg/ton 

Yumurta 

Kabuğu 

     

Yumurta 

Sarısı 

     
Şekil 1. Bıldırcın yemlerinde iç ceviz, ceviz yaş kabuğu (kali) ve ceviz yaprağı kullanımında elde edilen 

yumurta kabuğu ve yumurta sarılarının renkleri 

 

 
Şekil 2. Bıldırcın yemlerinde iç ceviz, ceviz yaş kabuğu (kali) ve ceviz yaprağı kullanımının yumurta 

kabuğu ve yumurta sarısının rengine etkileri 

 

Çizelge 2. Bıldırcın yemlerinde iç ceviz, ceviz yaş kabuğu (kali) ve ceviz yaprağı kullanımının yumurta 

kabuğu ve yumurta sarısının rengine etkileri 

Genel 
Kabuk Rengi Sarı Rengi 

Lkabuk Lsarı asarı bsarı 

İç Ceviz, 1 kg/ton 56.06 ± 3.00 63.61 ± 1.11 5.13 ± 1.02b 40.11 ± 1.71b 

İç Ceviz 2.5 kg/ton 54.89 ± 4.85 62.59 ± 3.47 4.71 ± 0.94b 43.95 ± 3.12ab 

Kabuk, 1 kg/ton 59.62 ± 3.84 60.68 ± 0.94 8.89 ± 1.07a 48.23 ± 1.13ab 

Yaprak, 1 kg/ton 53.34 ± 4.15 60.71 ± 1.42 8.37 ± 1.43a 49.04 ± 1.98a 

p değeri 0.798 0.151 0.045 0.001 
abAynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05) 

asarı

bsarı

Lkabuk

Lsarı

0
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İç Ceviz, 1.0kg/t İç Ceviz, 2.5kg/t Ceviz Yaş Kabuğu,

1.0kg/t

Ceviz Yaprağı,

1.0kg/t

5,13b 4,71b 8,89a 8,37a

40,11b
43,95ab

48,23ab 49,04a
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53,34

63,61
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asarı bsarı Lkabuk Lsarı
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Ceviz yaprağı ve ceviz kabuğu grupları ile 

ceviz içi gruplarında elde edilen a değerleri 

arasındaki farkın istatistiksel olarak da önemli 

olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Benzer şekilde 

ceviz yaprağı grubunda 1.0 kg/ton ceviz içi 

kullanılan gruba göre daha yüksek(p<0.05) b 

değeri elde edilmiştir. 

 

 

SONUÇLAR 
 

Bu araştırmada elde edilen veriler, yemde katkı 

maddesi olarak ceviz yaprağı ve ceviz kabuğu 

kullanımının bıldırcınlarda yumurta sarısı rengini 

etkilediğini göstermektedir. Ceviz yaprağının renk 

verici özelliği bilinmektedir [7, 10, 17]. Araştırma 

sonucunda, bu özelliğinin bıldırcın yumurtaları 

açısından da geçerli olduğu görülmüştür. Benzer 

şekilde ceviz kabuğunun da renk verme 

potansiyeli olduğu görülmüştür. 

Ceviz yan ürünlerinde bulunan ve hayvan 

beslemede kullanıldığında performansta 

azalmalara sebep olabileceği düşünülen kali ve 

yaprak gibi maddelerin besin değerlerini 

yükseltebilmek için belirli işlemlerden 

geçirildiklerinden sonra kullanıldıkları takdirde 

daha fazla kazanç sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 

İç cevizin besleyici değerin yüksek bir besin 

maddesi olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak, 

yemlerde yem katkı maddesi iç ceviz 

kullanıldığında besi performansı açısından fark 

oluşması beklenebilir. İç cevizin besin değerinin 

yaprak ve yeşil dış kabuğa göre daha yüksek 

olması bu farkın yükselmesine ve önemli 

seviyelere ulaşmasına sebep olabilir. Ancak yem 

teknolojisi olarak değerlendirildiğinde, iç ceviz 

yüksek yağ içeriği sebebiyle yemlere homojen 

olarak karıştırılması kolay olmayan bir yem 

hammaddesi veya yem katkı maddesidir. 

Yakın gelecekte artan ceviz üretimi ile birlikte, 

gerek kalitesi düşük, gerekse de satış fazlası iç 

ceviz ve atık yeşil kabukları ve yaprakları bol 

miktarda temin edilebilecektir. Bu şekilde bir 

durumda, yaprak ve yeşil dış kabuk başta olmak 

üzere, iç cevizin de kısmen kanatlı hayvan 

yemlerinde kullanılması muhtemel olabilecektir. 

Bu çalışmanın ışığında kullanılabilecek doz 

seçimi, toksik düzey tespiti ve ekonomiklik gibi 

çeşitli konularda yeni araştırmalar planlanması 

yararlı görülmektedir. 
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TÜRKİYE CEVİZ FİDAN ÜRETİMİNE BAKIŞ 

 
 

Yılmaz SESLİ1 F. Ekmel TEKİNTAŞ2 

 

ÖZET 

 

Türkiye’de son yıllarda büyük miktarda ceviz bahçe tesisi yapılmaya devam 

edilmektedir. Bilindiği üzere bahçe tesisinin temelini fidan oluşturmaktadır. Ceviz fidan 

üretiminde, özellikle 2000 yılından sonra önemli bir artış kaydedilmiştir. Önceleri sadece 

kamu tarafından üretilen ceviz fidanı, günümüzde büyük oranda özel sektör tarafından da 

üretilmektedir. 1980 yılında kamu tarafından yıllık 4.300 adet ceviz fidan üretilmekte iken, 

günümüzde (2014) GTHB tarafından sertifikalı olarak 8.992.454 adet, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı tarafından ise 2015 yılında 200.849 adet sertifikasız aşılı fidan ve 2.004.927 adet 

çöğür yetiştirilebilecek düzeye ulaşılmıştır. 

Fidan üretiminde sertifikasyon sisteminin gelişmesiyle birlikte üretim materyali 

konusunda da ilerlemeler yaşanmıştır. 2007–2014 yılı verilerine göre değerlendirme 

yapılacak olursa, Chandler (7.488.188), Şebin, (3.340.598), Bilecik (2.333.106), Kaman–1 

(1.130.499) ve Maraş–18 (1.042.785) çeşitlerinin sertifikalı fidan üretiminde öne çıktığı ve 

gelecekteki üretim deseninin bu çeşitlerden oluşacağı anlaşılmaktadır. Kayıt dışı üretimin 

tespiti için çalışmalar yapılmalı ve daha sağlıklı veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, fidan, sertifikasyon 

 

SUMMARY 

 

OVERVIEW FOR WALNUT SEEDLING PRODUCTION IN TURKEY 

 

A large amount of walnuts are grown in recent years in Turkey. As it is known, walnut 

seedlings, which are essential for production. Walnut seedlings production, has increased 

there has been a significantly increase after 2000 year. Walnut production was 

accomplished previously only by the public. Today, it is produced in large part by the 

private sector. In 1980, when the public by 4.300 walnut seedlings were produced, today 

(2014) as certified by GTHB 8.992.454 numbers. In 2015, by the Ministry of Forestry and 

Water Works, 2.000.849 numbers non–certified grafted seedlings and 2.004.927 numbers 

seedlings were produced. 

There has been progress in the production of it would be material production with the 

development of the certification system. If you will be evaluated according to the 2007–

2014 years data, Chandler (7.488.188), Şebin, (3.340.598), Bilecik (2.333.106), Kaman–1 

(1.130.499) and Maraş–18 (1.042.785) varieties are in certified nursery production. For this 

reason, it was evaluated that it was consisted consist of this varieties of future production 

pattern. Studies will be done for detection of undeclared production and more accurate 

database must be created. 

 

Keywords: Walnut, seedling, certificate 
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GİRİŞ 

 

Türkiye’de 2000 yılından sonra büyük 

miktarda ceviz bahçe tesisi yapılmıştır. Bahçe 

tesisi yapmanın temelini fidan oluşturmaktadır. 

Ceviz fidan üretiminde, özellikle 2000 yılından 

sonra önemli bir artış kaydedilmiştir. Türkiye’de 

ceviz fidanı üretimi önceleri sadece kamu 

tarafından yapılırken, günümüzde büyük oranda 

özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir [1, 

6]. Fidan üretiminin artışında, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Orman ve Su 

İşleri Bakanlığının (OSB) bahçe tesisi için 

yaptıkları desteklemeler de talebin artmasında 

etkili olmaktadır. Fidan sadece bahçe tesisi 

açısından değil aynı zamanda ceviz meyve 

üretiminin gelecekte hangi çeşitlerden ve 

kaliteden oluşacağı konusunda da fikir 

verebilmektedir. Böylece ileriki yıllara ait 

planlamalarda temel oluşturmaktadır. Fidan 

üretiminde sertifikasyon sistemindeki gelişmeler 

sayesinde üretim kayıt altına alınabilmekte ve 

doğru bilgilere ulaşma imkânı sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan kayıt dışı fidan üretimin tespiti için 

çalışmalar yapılmalı ve daha sağlıklı veri tabanı 

oluşturulması gerekmektedir. 

 

Fidan Üretimi 

 

Türkiye’de aşılı ceviz fidan üretimi 1970’li 

yıllarda kamu tarafından başlatılmış ve çok az 

miktarda üretilmiştir [6]. Ancak son yirmi yılda 

fidan üretiminde özel sektörün devreye girmesiyle 

birlikte hızlı bir artış meydana gelmiştir. GTHB 

tarafından kayıt altına alınan sistemde özellikle 

2007–2014 yılları döneminde üretim materyali 

olarak 2.273.635 adet çeşit, 2.769.260 adet anaç 

üretilmiştir. Doku kültürü ile fidan ve anaç üretimi 

2012 yılına kadar yok iken bu tarihten sonra 5.760 

adet fidan kayıt altına alınmıştır. Bu dönem 

içerisinde toplam sertifikalı kayıtlı fidan sayısı 

31.180.203 adete ulaşmıştır (Çizelge 1). 1970’li 

yıllarda 2400 adetlik fidan üretimi olduğu dikkate 

alınırsa son elli yıldaki yıllık kapasite ve toplamın 

dikkate değer olduğu anlaşılmaktadır [1, 2, 6]. 

Ceviz fidan üretimi yapan diğer bir kamu 

kurumu ise OSB’dır. Bu kurum daha çok 

ağaçlandırma çalışmaları için tohumdan 

yetiştirilmiş çöğürlerin orman alanlarına dikilmesi 

amacıyla üretim yapmaktadır. Ancak son yıllarda 

aşılı fidan üretimide gerçekleştirmektedir. OSB 

tarafından 2015 yılı itibariyle 26.142.931 adet 

çöğür, 691.008 adet aşılı fidan üretimi 

gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2) [2]. Çöğür 

üretiminde en önemli konulardan birisi tohum 

kaynaklarının tanımlanmasıdır. Tohum orjninin 

tanımlanması, tescili ve kullanılan tohum miktar 

ve kalitesinin kayıt altına alınması gerekmektedir. 

Kullanılan tohum kaynakları içerisinde üstün 

özellikleri olabilecek ve anaç olarak 

kullanılabilecek tiplerin mevcut olabileceği 

unutulmamalıdır. Aynı zamanda bu çöğürlerin 

genetik açıdan önemli bir kaynak olduğu arge 

çalışmalarında değerlendirilebileceği bir varlıktır. 

Mevcut alt yapısı ve imkânları 

değerlendirildiğinde OSB’nın ceviz anaç üretimi 

açısından potansiyelin yüksek olduğu ve iyi 

değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. 

Üretilen ceviz fidanlarının kullanımı dikkate 

alındığında kayıtlı olarak 2003–2012 yılları 

döneminde, GTHB tarafından 353.909 da ve OSB 

tarafından ise 117.211 da ceviz bahçe tesisi 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Tesisi edilen alanlar için 

ise GTHB tarafından 73.289.381, OSB tarafından 

ise 14.944.343 ve toplamda ise 88.233.724 ₺ 

destekleme yapılmıştır (Şekil 1, Şekil 2) [1, 2, 5]. 

Veri kayıtlarında tesis edilen alanın da olarak 

bildirilmesine rağmen, hangi çeşitten ve hangi 

dikim sıklığında tesis yapıldığı ve ne kadar fidanın 

kullanıldığı konusunda net bilgi vermemektedir. 

Son yıllarda GTHB çalışmaları sayesinde arazi 

bazlı çiftçi kayıt sisteminin gelişmesiyle net olarak 

anlaşılması beklenmektedir. 

Ceviz bahçesi tesis alanlarının Ege ve Marmara 

bölgelerinde yoğunlaştığı bu bölgelerde fidan 

kullanımının daha çok olduğu görülmektedir. 

Özellikle Denizli, Edirne, Manisa gibi illerin tesis 

alanlarıyla önemli miktarda fidan kullanılan 

alanlar olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3, 4) [2, 5]. 

Bu bölgelerin meyve üretimi açısından da ileriki 

yıllarda ümitvar artışlar sergilemesi beklenebilir. 

Ceviz fidan üretiminde önceleri standart ve 

kontrollü olarak belgelendirilme yapılırken artık 

temel metaryelden itibaren üretim takip edilmekte 

sarı ve mavi sertifikalı uygulamaya geçilmiş 

durumdadır. Sistemin 2005 yılından itibaren 

gelişmesiyle tescil işlemleride düzenli hale 

gelmiştir. İleriki yıllarda fidan üreticilerinin 

damızlık parsellerininde oluşmasıyla materyal 

konusundaki sorunların çözülmesi 

beklenilmektedir. 
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Çizelge1. 2007–2014 yılları arasında GTHB tarafından üretilen sertifikalı ceviz fidanı [1] 

Table 1. Produced walnut nursey number in Turkey between 2007–2014 years by GTHB [1] 
Üretim materyali / Propagationmaterial 

Yıllar / Years Çeşit / Cultivar Anaç / Rootstock Doku Kültürü / Tissueculture Sertifikalı bitki sayısı / Number of certificateplant 

2007 – 2.000 – 1.626.620 

2008 – 2.000 – 1.934.930 

2009 8.000 – – 2.141.200 

2010 5.450 5.000 – 1.740.298 

2011 27.350 – – 1.922.757 

2012 69.860 395.500 – 4.738.041 

2013 167.365 1.662.100 2.700 8.087.930 

2014 1.996.160 702.660 3.060 8.992.454 

Toplam / Total 2.273.635 2.769.260 5.760 31.180.203 

 

Çizelge 2. Yıllara göre OSB ceviz fidan üretimi [2] 

Table2. Walnut nursery production according to years by OSB [2] 
Yıllar / Years Çöğür / Seedling Fidan / Nursery 

–1996 8.211.840 35.000 

1997–2005 3.788160 323.822 

2006 628.983 – 

2007 613.718 – 

2008 932.917 – 

2009 1.093.007 7.984 

2010 1.088.558 12.654 

2011 1.073.193 7.218 

2012 2.290.666 15.019 

2013 2.151.350 35.057 

2014 2.275.612 53.405 

2015 2.004.927 200.849 

Toplam / Total 26.142.931 691.008 

 

Çizelge 3. GTHB 2007-2014 yılları arası çeşit olarak sertifikalandırılmış ceviz fidanı miktarları (adet)[1] 

Table 3. Certificated walnut nursery number as cultivar between 2007–2014 years by GTHB [1] 
Çeşit / Cultivar Fidan (adet) / Nursery 

Altınova–1 560 

Balaban 288.775 

Bilecik 2.333.106 

Chandler 7.488.188 

Fernette 301.554 

Fernor 835.700 

Franquette 614.364 

Gültekin–1 119.685 

Kaman 1 1.130.499 

Kaplan–86 25.775 

Maraş–18 1.042.785 

Niksar 1 3.470 

Oğuzlar 77 88.525 

Pedro 238.447 

Sütyemez 1 602.765 

Şebin 3.340.598 

Şen – 1 23.440 

Şen–2 5.110 

Tokat–1 96.720 

Yalova–1 367.100 

Yalova–2 7.600 

Yalova–3 390.015 

Yalova–4 239.945 

Yavuz–1 417.610 

Toplam / Total 20.002.336 
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Şekil 1. Son 10 yılda GTHB ve OSB tarafından kurulan ceviz alanı (da) [5] 

Figure 1. Walnut area planet by GTHB and OSB in last 10 years period [5] 

 

 
Şekil 2. 2003–2012 GTHB ve OSB tarafından desteklemede kullanılan kaynak (₺) [5] 

Figure 2. Money amount used for support by GTHB and OSB between 2003–2012 [5] 

 

 
Şekil 3. GTHB 2011 yılı illere göre ceviz destek alanları(da) [5] 

Figure 3. Walnut supporting areas according to cities by GTHB in 2011 year [5] 

 

 
Şekil 4. OSB iller bazında 2003–2012 arası ceviz özel ağaçlandırma alanları (da) [5] 

Figure 4. Walnut planting areas between 2003–2012 years according to cities by OSB [5] 
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Şekil 5. Yıllara göre sertifikalı fidan sayısı [1] 

Figure 5. Certificated nursery number by years [1] 

 

 
Şekil 6. Yıllara göre Türkiye ceviz fidanı üretim kapasitesi [1, 6] 

Figure 6. Walnut nursey production capacity according to years in Turkey [1, 6] 

 

 

Özellikle sistemin düzenlenmesiyle beraber 

2007 yılından itibaren sertifikalı bitki sayısında 

hızlı bir artış olmuş ve 2014 yılı itibariyle 

8.992.454 adet fidan kayıt altına alınmıştır. 2007 

yılında 1.626.620 olan fidan sayısının yedi yılda 

ne kadar hızlı artmış olduğu dikkat çekmektedir 

(Şekil 5). 

Yapılan fidan üretimini, çeşitler bazında 

değerlendirildiğinde, en fazla Chandler 

(7.488.188), Şebin (3.340.598), Bilecik 

(2.333.106), Kaman–1 (1.130.499), Maraş–18 

(1.042.785) çeşitlerinin üretildiği anlaşılmaktadır. 

En az üretilen çeşit ise 560 adet ile Altınova–1 

çeşidi olmuştur. Toplamda 2007–2014 yılları 

arasında sertifikalandırılan fidan sayısı 

20.002.336 adet olmuştur [1, 2, 6]. 

Türkiye’nin ceviz fidan üretim kapasitesi son 

elli yılda önemli bir artış kaydetmiştir. 1970’li 

yıllarda ilk üretim döneminde 2.442 adet fidan 

üretebilirken 2014 yılında kayıtlı olarak 8.992.454 

adet kapasiteye ulaşmıştır. Süreç içerisinde dönem 

lere göre artan ve azalan değerler olmasına rağmen 

2000 yılından itibaren kayda değer artışlar 

meydana gelmiştir (Şekil 6) [1, 5, 6, 7]. 

 

 

SONUÇ 

 

Türkiye ceviz fidan üretim kapasitesi son elli 

yılda önemli miktarda artış kaydetmiş, özellikle 

son on yılda hem fidan üretiminde hem de bahçe 

tesisinde ilerleme kaydetmiştir. Ancak tesis edilen 

alanlarda özellikle OSB tarafından yapılan 

çalışmalarda sorunlar bildirilmekte bu sorunların 

başında ağaçlandırma ile meyvecilik arasındaki 

düşünce farklılığının olduğu bildirilmektedir [8]. 

Aynı zamanda GTHB tarafından tesis edilen 

alanlarda da gerekli teknik işlemlerin 

yapılamadığı ve dolayısıyla fidan kayıplarının 

olduğu gözlenmektedir [5]. Diğer taraftan OSB’ 

nın ağaçlandırma çalışmalarında kullandığı tohum 

kaynaklarının iyi değerlendirilmesi, kerestelik 

ceviz üretimi için tohum ve anaç çalışmalarının 

yapılması, tohum kaynağı bahçelerinin 

oluşturulması gibi konular önem arz etmektedir. 
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Günümüzde Türkiye, büyük bir fidan üretim 

potansiyeline sahip hale gelmiştir. Sektörün bu 

potansiyelinin ne kadar sürdürülebilir olacağı, 

hangi çeşit ve anaçların üretilmesi gerektiği, 

desteklemeler gibi konuların, üretimi 

şekillendirmede etkili olacağı düşünülmektedir. 

Özellikle fidan üretiminin kayıt altına alınması, 

veri tabanının oluşturulması ve geleceğe yönelik 

politikaların oluşturulması gerekmektedir. 
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TARIMSAL BİYOKÜTLE ENERJİSİNE HAMMADDE 

OLUŞTURAN CEVİZİN (Juglans regia L.) ENERJİ 

EŞDEĞERİ 

 
 

Bünyamin DEMİR1 Mehmet YAMAN2 Necati ÇETİN¹ 
 

ÖZET 

 

Enerji ihtiyacını karşılamada enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği, geçmişten 

bugüne dünyanın en önemli konularından biri olmuştur. Fosil enerji kaynaklarının çevre 

sorunlarına yol açması ve rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması gibi nedenlerden 

dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır. Enerjinin çevresel kirliliğe yol 

açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında 

biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle için özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, 

yosunlar, algler, orman ürünleri, tarımsal atıklar, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi 

atıkları kaynak oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada tarımsal biyokütle enerjisine hammadde oluşturan cevizin biyokütle 

enerji eşdeğeri belirlenmiş, Türkiye ve bölgeler için hesaplanan veriler ile 

karşılaştırılmıştır. Akdeniz Bölgesi’nde 569 MW, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 944 MW, Ege 

Bölgesi’nde 1.223 MW, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 276 MW, İç Anadolu Bölgesi’nde 

639 MW, Karadeniz Bölgesi’nde 973 MW ve Marmara Bölgesi’nde 1.430 MW tarımsal 

biyokütle enerji eşdeğeri elde edilebileceği tespit edilmiştir. Türkiye’nin ortalama 6.057 

MW’lık cevize dayalı tarımsal biyokütle enerji eşdeğerinde, hem Marmara Bölgesi’nin 

hem de Ege Bölgesi’nin önemli bir paya sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, tarımsal biyokütle, ısıl değer, yenilenebilir enerji 

 

SUMMARY 

 

ENERGY EQUIVALENT OF WALNUT (Juglans regia L.) CONSTITUTING A RAW 

MATERIAL FOR AGRICULTURAL BIOMASS 

 

Sustainability of energy resources is the most significant issue worldwide to meet the 

energy demands. Fossil energy sources create various environmental problems and 

reserves will deplete in near future. Therefore, there is an increasing trend toward 

renewable energy resources. Biomass energy is the leading resource to prevent 

environmental pollution and sustainability of the resources. There are special plants grown 

and waste materials for biomass energy like weeds, lichens, algae, forest products, 

agricultural wastes, animal manure, fertilizer and industrial wastes. 

In this study, energy equivalent of walnut constituting a raw material for biomass 

energy was determined and the data calculated for Turkey and different regions were 

compared. Energy equivalent was calculated as 569 MW for Mediterranean Region, 944 

MW for Eastern Anatolia Region, 1.223 MW for Aegean Region, 276 MW for South 

Eastern Anatolia Region, 639 MW for Central Anatolia Region, 973 MW for Black Sea 

                                                      
1 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ 
2 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, KAYSERİ 
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Region and 1.430 MW for Marmara Region. Tukey has 6.057 MW walnut–based biomass 

energy equivalent and both Marmara and Aegean Regions have a great share in this 

potential. 

 

Keywords: Walnut, agricultural biomass, heating value, renewable energy 

 

 

GİRİŞ 
 

Birincil enerji kaynaklarının rezerv 

kapasitelerinin kısıtlı olması, enerjiye 

gereksinimin sürekli ve her zaman hızlı bir 

biçimde artış göstermesi, çevre koruma bilincinin 

gelişmesi, insanlığı alternatif yeni kaynaklar 

bulmaya zorlamaktadır. Birincil enerji kaynakları 

rezervlerinin kısıtlı olmasının yanı sıra, yakıt fiyat 

artışı, endüstrileşme, nüfus artışı, mevcut 

yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve 

iklim değişikliği sorunu yeni enerji teknolojileri 

kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımını gerekli kılmaktadır [4]. Bu enerji 

kaynaklarının kullanımında, kaynağın fiziksel 

özellikleri, arazinin coğrafi ve toprak yapısı, ülke 

içindeki yasalar ve kurumsal yapı, kırsal 

kesimdeki yerel istihdam, işgücü maliyetleri ve 

yapılan yatırımların getirisi belirleyici faktörleri 

oluşturmaktadır [2]. 

Rüzgâr, güneş, aerotermal, jeotermal, 

hidrotermal ve okyanus, hidroelektrik, biyokütle, 

çöp gazı, atık su arıtma tesisi gazı ve biyogaz gibi 

fosil olmayan kaynaklar yenilenebilir enerji 

kaynakları olarak tanımlanmaktadır [9]. Giderek 

artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden ve 

sürdürülebilir olarak sağlayabilecek çevre dostu 

kaynaklardan belki de en önemlisi biyokütle 

enerjisidir [12]. 

Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan 

bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler 

Biyokütle Enerji Kaynağı, bu kaynaklardan 

üretilen enerji ise Biyokütle Enerjisi olarak 

tanımlanmaktadır [7]. Biyokütle için tarımsal 

kaynaklar, bitkisel ve hayvansal atık ve artıklar 

önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Birçok ülke bugün kendi ekolojik koşullarına 

göre en uygun ve en ekonomik tarımsal 

ürünlerden alternatif enerji kaynağı 

sağlamaktadır. Türkiye de bu potansiyele, 

ekolojik yapıya, coğrafi konuma, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının çoğunu yoğun olarak 

kullanabilme olanaklarına sahip ülkeler 

arasındadır [13]. 

3.458.046 ton olan dünya ceviz üretiminde 

Çin, 1.700.000 ton ile ilk sırada yer almaktadır. 

Ülkemiz, İran ve ABD’nden sonra dördüncü ülke 

durumundadır [3]. Ceviz üretiminin yıllık 

ortalama 212.140 ton ve toplam ceviz ağacı ekili 

alanın 71.819 ha [14] civarında olduğu ülkemizde, 

ceviz budama artığı ve meyve kabuk biyokütlesi 

azımsanmayacak miktarlardadır. Ceviz kabuğu 

4.816 kcal/kg, ceviz dalı ise 4.534 kcal/kg kuru 

biyokütle ısıl değerine sahiptir [10]. 

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında hem sahip olduğu mevcut potansiyel hem 

de üretim teknolojileri bakımından önemli olan 

tarımsal biyokütle enerji eşdeğer karşılığı ceviz 

üretim alanları dikkate alınarak bölgeler bazında 

belirlenmiş, Türkiye için elde edilen veriler ile 

karşılaştırılmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Tarımsal biyokütleye hammadde oluşturan 

cevizin enerji eşdeğer potansiyelinin bölgelere 

göre belirlemesi ve Türkiye geneli ile oransal 

karşılaştırmaların ortaya konması amacıyla 

yapılan bu çalışmada, Türkiye İstatistik 

Kurumunun on yıllık ceviz üretim miktarları ve 

dikim alanları verilerinden yararlanılmıştır [14]. 

Ceviz üretim alanı belirlenerek, bu alanlar 

üzerinden yıllık ortalama kuru biyokütle 

miktarları hesaplanmıştır. Orta verimli, bir 

hektarlık alandan, yılda 80–100 ton yaş ve 25–30 

ton kuru biyokütle elde edilmektedir [1]. Genel 

olarak kuru biyokütlenin ısıl değeri 3800–4300 

kcal/kg arasında değişmektedir [8]. 

Hesaplamalarda tarımsal biyokütlenin enerji 

eşdeğerinin belirlenmesinde, 1 kcal = 1.10–7 TEP 

(ton eşdeğer petrol) ve 1 TEP = 0.01163 MW 

denkliklerinden yararlanılmıştır [11]. 

Buna göre bir yılda üretilebilecek ortalama 

kuru biyokütle miktarı, ortalama kuru biyokütle 

ısıl değeri ve ortalama kuru biyokütle enerji 

değerinin belirlenmesinde aşağıdaki eşitlikler 

kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 
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OKBM : Ortalama kuru biyokütle miktarı, ton 

OBID : Ortalama kuru biyokütle ısıl değeri, kcal/kg 

OBED : Ortalama kuru biyokütle enerji değeri, TEP 

A : Alan, ha 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Doğu Anadolu Bölgesi (DAB), Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi (GDAB), Marmara Bölgesi 

(MB), Ege Bölgesi (EB), Karadeniz Bölgesi (KB), 

İç Anadolu Bölgesi (İAB) ve Akdeniz Bölgesi’ne 

(AB) ait 2006–2015 yıllarını içeren biyokütle 

kullanımına söz konusu olabilecek ceviz dikili 

alan miktarları Şekil 1’de verilmiştir. 

Ceviz dikili alanların bölgelere göre 

dağılımındaki en büyük pay %25.5 (18.351 ha) ile 

Marmara Bölgesi’ne aittir. İklimlerin geçiş alanı 

olması nedeniyle tarım ürünleri ve bitki örtüsünün 

en fazla çeşitlilik gösterdiği bölgede, 31.846 ton 

[14] ceviz üretimi, bölgenin oransal payını 

arttırmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

ceviz üretim alanlarında yıllara göre alan 

değerlerindeki değişkenliğin fazla olması Şekil 

1’de dikkat çeken önemli bir bulgu olmuştur. 

 

 

 

 
Şekil 1. Bölgesel bazda ceviz dikili alanların yıllara göre değişimi 

Figure 1. Variation of walnut planted areas in regional basis 

 

 

Çizelge 1. Tarım bölgelerin ceviz üretim alanlarına göre ortalama biyokütle enerji eşdeğer miktarları ve 

oransal dağılımı 

Table 1. Average biomass energy equivalent values and distribution ratios of agricultural regions in 

terms of walnut production areas 
Biyokütle Enerji Eşdeğeri [MW] Oransal Karşılaştırma [%] 

YILLAR TÜRKİYE [T] DAB/T GDAB/T MB/T EB/T KB/T İAB/T AB/T 

2006 2.706 17.13 3.23 18.12 15.92 24.80 10.64 10.16 

2007 3.714 16.59 2.55 21.58 19.03 20.25 9.73 10.25 

2008 4.259 18.28 2.90 21.37 20.71 18.80 8.88 9.06 

2009 4.750 17.38 2.34 23.95 20.99 17.52 8.93 8.88 

2010 5.361 16.02 2.62 23.89 22.05 17.36 9.21 8.85 

2011 6.066 15.39 3.49 23.91 22.46 16.24 9.54 8.98 

2012 7.150 14.79 5.72 23.11 20.87 15.15 11.61 8.77 

2013 8.277 15.13 7.03 23.99 19.83 13.98 10.58 9.46 

2014 8.988 14.54 5.82 24.66 19.68 13.94 11.69 9.68 

2015 9.302 14.54 5.22 25.55 19.06 13.69 11.97 9.97 

Ortalama 6.057 15.98 4.09 23.01 20.06 17.17 10.28 9.41 

 



86 
B. DEMİR, M. YAMAN, N. ÇETİN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 83–87 (2017) 

 
Şekil 2. Cevizden elde edilebilecek biyokütle enerji eşdeğer potansiyeli 

Figure 2. Biomass energy equivalent potential of walnut 

 

 

2006–2015 yılları arasında cevizden elde 

edilebilecek biyokütle enerji eşdeğer potansiyeli 

Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’ye göre 2015 yılında 

elde edilebilecek biyokütle enerji eşdeğer miktarı 

Marmara Bölgesi için 2.377 MW, Ege Bölgesi 

için 1.773 MW, Doğu Anadolu Bölgesi için 1.352 

MW, Karadeniz Bölgesi için 1.274, İç Anadolu 

Bölgesi için 1.114 MW olarak belirlenen en 

yüksek değerleri oluşturmuştur. 

Türkiye için cevizden elde edilebilecek 

biyokütle enerji eşdeğeri 2006 yılında 2.706 MW 

olarak belirlenmiş, ceviz dikili alanlardaki artışa 

paralel olarak da 2015 yılında 9.302 MW’a 

ulaştığı tespit edilmiştir. 2015 yılı, Türkiye adına 

en yüksek biyokütle enerji potansiyelinin elde 

edilebileceği yıl olmuştur. 

Ceviz üretim alanları dikkate alınarak elde 

edilen ortalama biyokütle enerji eşdeğer miktarları 

ve oransal dağılımının yer aldığı Çizelge 1 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ortalama 

biyokütle enerji eşdeğer potansiyelinde, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi %4.09’lik pay ile en 

düşük katkıyı oluştururken, Marmara Bölgesi 

%23.01 oransal pay ile ilk sırada yer almıştır. 

 

 

SONUÇLAR 

 

Türkiye enerjide önemli bir oranla dışa bağımlı 

bir ülkedir. Ülkemizin enerji bakımından dışa 

bağımlılığını azaltmak ve sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak için biyokütle enerjisi ve 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş 

yapılmalı, yenilenebilir enerjinin gelişimi için 

uygun politikalar oluşturulmalıdır. 

Türkiye, tarımsal biyokütle enerjisine 

hammadde oluşturacak materyallerin üretimi 

açısından, iklim koşulları, su kaynakları, 

güneşlenme ve alan kullanılabilirliği gibi 

özellikleri uygun olan tarım bölgelerine sahip bir 

ülkedir. Yapılan bu çalışmada sadece ceviz için 

hesaplanan 6.057 MW (520.808 TEP) biyokütle 

enerji eşdeğeri, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanma konusunda 

Türkiye’deki tarımsal biyokütle atıklarından 

enerji üretimini içeren modern biyokütle 

uygulamalarına yön verilmesinin gerekli olduğu 

sonucunu ortaya çıkartmıştır. 
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ÖZET 

 

Tekniğine uygun tarımı uygulayabilmek, işleri zamanında ve düşük maliyetle 

yapabilmek, standart ve kaliteli ürün elde edebilmek için ceviz tarımında mekanizasyon 

uygulamalarının gerekliliği açıktır. Özellikle cevizin hasat ve hasat sonrası dış yeşil 

kabuğunun soyulması işlemleri ile birlikte ve devamında hızla kurutulması işleminin hem 

maliyetinin ve gerekli işgücünün yüksek ve hem de işlemlerin tekniğine uygun olarak 

yapılabilmesi için zamanın çok kısıtlı olması nedeniyle ülkemizde imalatı, bakımı, onarımı 

ve kullanımı kolay, ülkemiz koşullarında uygulanabilirliği yüksek olan bir ceviz kurutma 

makinasına ihtiyaç vardır. Bu nedenlerle, bu çalışmada, bir "Ceviz Kurutma 

Makinası"’nın ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç için, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan ve sanayi halinde olan hava 

üflemeli kurutma sisteminin ülkemiz koşullarına adaptasyonunu sağlayarak bir Ceviz 

Kurutma Makinası geliştirilmiştir. Bunun için makine önce projelenmiş olup, ulusal 

sanayimizde yapımı gerçekleştirilmiştir. Ceviz tip ve çeşitleriyle yapılan deneme 

çalışmalarıyla makinada yapılan gerekli ayarlama ve düzenlemeler ile makine cevizi 

kurutmaya hazır hale getirilmiştir. Daha sonra farklı kapasitelerdeki makinaların üretimi 

için gerekli olan üretim verilerini hesaplayan bir bilgisayar programı hazırlanmış olup, 

ülkemiz koşullarına uygun ve tamamen kendi imkânlarımızla üretimini yapabileceğimiz 

bir Ceviz Kurutma Makinası geliştirilmiş ve Türk çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz (Juglans regia L.), kurutucu, makina 

 

SUMMARY 

 

IMPROVING WALNUT (Juglans regia L.) DRYING MACHINE 

 

Implement appropriate cultivation techniques work on time and low cost make the 

standard and quality products is the need to obtain the walnut farming mechanization 

practices. Especially harvesting and post harvest operations includes peeling of the outer 

shell of green walnuts and the continuation of the rapid drying process, along with the high 

cost of labor and the necessary techniques and procedures as well as due to a very limited 

time there is a needing to produce a dryer machine which should be has maintenance and 
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repair low cost and easy use, appropriate properties to our country’s conditions. For these 

reasons a "Walnut Dryer" in accordance with the terms intended of development of our 

country in this study. 

For this purpose, forced air–drying systems are widely used in developed countries. 

forced air–drying system was adapted to conditions of our country to develop a Walnut 

Dryer. After the projection of the machine which was produced by national industry. the 

trial setting and the necessary arrangements of walnut machine was applied according to 

type and variety of walnut and to get ready for drying. Then a computer program was 

designed to calculate necessary data for different capacity production. totally self 

developed a Walnut Dryer was produced accordance with the terms of our country. 

 

Keywords: Walnut (Juglans regia L.), dryer, machine 

 

 

GİRİŞ 
 

Dünya genelinde toplam 48 ülkede yaklaşık 

605.620 ha alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmakta 

olup, yıllık ceviz üretimi yaklaşık 1.379.800 

tondur. Dünyada ortalama ceviz verimi 2.278 

kg/ha’dır. Dünyada ceviz üretiminde 1992 

yılından beri %48 artış olmuş ve bu artışta en 

büyük payı Çin, ABD ve İran almıştır. Türkiye, 

ceviz üretiminde 1983’e kadar ABD’den sonra 

ikinci ülke olmasına rağmen, 1984–1997 yılları 

arasında üçüncülüğe, 1998’den sonra da 

dördüncülüğe gerilemiştir. Dünya ceviz 

üretiminde büyük oranda artış gerçekleşmesine 

rağmen ülkemizde son 25 yıldır ceviz üretim 

miktarında artış görülmemiştir. 

Ülkemizde son yıllarda kapama ceviz bahçesi 

kurulmasına yönelik çalışmalar hızla artmakta ve 

yeni kapama ceviz bahçeleri artan miktarlarda 

kurulmaktadır. Ülkemizde kapama ceviz 

bahçelerinin sayısı arttıkça teknik ve kültürel 

işlemlerin mutlaka yapılması gerektiği 

görülmektedir. Ceviz yetiştiriciliğinde en önemli 

sorun hasat ve hasat sonrası işlemlerdir [1]. Bu 

noktadan hareketle tekniğine uygun tarımı 

uygulayabilmek, işleri zamanında ve düşük 

maliyetle yapabilmek, standart ve kaliteli ürün 

elde edebilmek için ceviz tarımında mekanizasyon 

uygulamalarının gerekliliği açıktır. Özellikle 

cevizin hasat ve hasat sonrası dış yeşil kabuğunun 

soyulması işlemleri ile birlikte ve devamında hızla 

kurutulması işleminin hem maliyetinin ve gerekli 

işgücünün yüksek ve hem de işlemlerin tekniğine 

uygun olarak yapılabilmesi için zamanın çok 

kısıtlı olması nedeniyle ülkemizde imalatı, 

bakımı, onarımı ve kullanımı kolay, ülkemiz 

koşullarında uygulanabilirliği yüksek olan bir 

ceviz kurutma makinasına ihtiyaç vardır. Bu 

nedenlerle, bu çalışmada, bir Ceviz Kurutma 

Makinası’nın ülkemiz koşullarına uygun olarak 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Anonim [2], Kaliforniya Üniversitesi’nin 

Kaliforniya’da cevizin hasadı ve işlenmesi ile 

ilgili yayınında, cevizin hasadı ile ilgili bilgiler 

verilmiştir. Hasattan sonra dış yeşil kabuğu 

soyulan cevizin kurutulmasıyla ilgili bilgiler 

verilmiştir. Kurutmada palet tip kurutucular ve 

silo tip kurutucular kullanılmakta olup, kurutma 

işleminde sıcak havanın cevizler arasından 

kurutma boyunca sürekli olarak 21.4–30.5 m/min 

hızla geçmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 

Hava ısıtmasında doğalgaz, bütan veya propan 

gazlarının kullanıldığını, kurutmadaki hava 

sıcaklığının 43.33℃’yi (110℉) geçemeyeceğini, 

yüksek sıcaklığın cevizin yağını bozacağını ve 

cevizin yenilemeyeceğini belirtmişler, yüksek 

sıcaklık bozulmasının birkaç hafta ya da ayda 

kendini göstereceğini belirtmişlerdir. Uygun 

kurutma sonunda cevizlerin %8’den daha fazla 

nem içermemesi gerektiğini, cevizlerin genel 

olarak 1.22–1.83 m derinlikte kurutucular içinde 

kurutulmakta olduğunu, paletli tip kurutucularda 

forkliftlerin kullanıldığını, silo tip kurutucularda 

daha yüksek tonajlı kurutma yapılabildiğini 

belirtmişlerdir. 

Işık ve Alibaş [5], tarımsal ürünlerin 

kurutulmasında kullanılan yöntemler ve kurutma 

sistemleri adlı çalışmalarında, kurutmayı teorik 

olarak incelemişler, ürün neminin saptanmasını, 

kurutma için gerekli hava miktarının saptanmasını 

irdelemişler, kurutma yöntemleri ve sistemlerini 

ele almışlar, bunların çalışma prensiplerini 

açıklamışlardır. 

Kader ve Thompson [6], sert kabuklu 

meyvelerde hasat sonrası ile ilgili çalışmalarında, 

Kaliforniya’da cevizin paket dokusunun 

kahverengi olduğu dönemde ‘ethephon’ 

uygulamasının yapıldıktan 7–10 gün sonra hasat 
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edildiğini ve hasatta mekanik gövde sarsıcı 

makinaların kullanıldığını belirtmişlerdir. 

Hasattan hemen sonra toplayıcı makinalarla hızla 

cevizin yerden toplanıp dış yeşil kabuğun 

makinalarla soyulduğunu ve yine hızla 

kurutulduğunu belirtmişlerdir. %8 nem değerine 

kadar en fazla 43℃ sıcaklıktaki hava ile kurutma 

yapılabileceğini belirtmişlerdir. 

Kamel ve El–Kholy [7], sera tipi bir güneş 

enerjili kurutucu ile yaptıkları bir mısır kurutma 

çalışmasında, sera tipi güneş enerjili kurutucu ile 

güneş altında doğal kurutmayı karşılaştırmışlardır. 

%29.85’lik başlangıç neminden %14.26’lık neme 

sera tipi güneş enerjili kurutucu kullanılarak 84 

saatte ulaşılmış, aynı kurutma sonucuna güneş 

altında doğal kurutma ile 187 saatte 

ulaşılabildiğini belirtmişlerdir. 

Perry ve Sibbett [10], sert kabuklu ürünlerin 

hasat ve hasat sonrası işlemleri ile ilgili 

yayınlarında cevizin dış yeşil kabuğunun 

soyulması ve kurutulması ile ilgili bilgiler 

vermişlerdir. Cevizin hasattan sonra uygun olarak 

kurutulabilmesi için dış yeşil kabuğunun iyi bir 

şekilde tamamen soyulmasının gerektiğini, 

hasattan sonra dış yeşil kabuğun uzun süre meyve 

üzerinde kalmasının meyve kalitesini bozduğunu, 

meyve iç nemini azaltmak için hasattan ve dış 

yeşil kabuğu soyduktan sonra uygun bir şekilde 

kurutulmasının gerekli olduğunu, meyve uygun 

bir şekilde kurutulmazsa meyve içinde küf ve 

bozulmalar (kötü tat, kokma) olacağını ve ürünün 

daha kısa bir depolama ömrüne sahip olacağını, az 

miktardaki cevizin kabuğunun bir çakı ile 

soyulabileceğini, çok miktardaki cevizlerde 

üzerine metal elek yerleştirilmiş bir masa üzerinde 

ovalayarak yeşil kabuğun soyulabileceğini, yeşil 

kabuk soyulduktan sonra cevizlerin yıkanacağını, 

yeşil kabuğu soyulmuş cevizlerin kurutulması için 

cevizlerin ince bir tabaka halinde gölge bir yere 

serilerek her gün karıştırılması gerektiğini, eğer 

kurutma uzun sürerse sıcaklığın cevizin renginin 

kararmasına neden olacağını, yeteri kadar kurutma 

olmazsa küflenme ve bozulma (kokma, çürüme) 

oluşacağını, bu nedenle kurutmanın yeteri kadar 

yapılmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 

Thompson, Rumsey ve Grant [11], Kaliforniya 

Üniversitesi’nin cevizde hasat ve hasat sonrası 

işlenmesi ile ilgili yayınında, cevizin hasadı, dış 

yeşil kabuğunun soyulması ve kurutulmasıyla 

ilgili bilgiler verilmiştir. Hasattan sonra dış yeşil 

kabuk ile kalan cevizde sıcaklıklar meyve iç 

rengine zarar vermekte olduğunu, hasattan sonra 

kalite kaybının önemli bölümünün ilk 9 saatte 

oluşmakta olduğunu ve hasattan sonra güneş 

altında dış yeşil kabuklu olarak kalan cevizlerin 

32℃ veya üstü sıcaklıklarda çok hızlı bir şekilde 

iç rengini kaybettiğini belirtmişlerdir. Dış yeşil 

kabuk meyvede sıcaklık artışı ile birlikte meyveyi 

izole etmekte ve ceviz neminin azalışına engel 

olmaktadır. Dış yeşil kabuk ortamda mevcut ise 

hasattan sonra cevizin toplanılması, dış yeşil 

kabuğun soyulması ve cevizin kurutulması gibi 

hasat sonrası işlemlerin daha hızlı bir şekilde 

yapmanın gerekli olduğu, aksi halde iç meyvede, 

sert kabukta kararmalar olacağı, meyve tadının 

acılaşıp bozulacağı, meyvenin küflenerek kısa 

sürede önemli kalite kayıpları ile depolama, 

pazarlama aşamalarında da önemli hasat sonrası 

kayıplarının olacağı belirtilmiştir. Hasat edilen 

cevizlerin hiç vakit kaybetmeden en kısa sürede 

dış yeşil kabuklarının soyulmasının ve hemen 

sonra da kurutma işleminin yapılmasının gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Kurutmanın amaçları aşağıdaki gibi maddeler 

halinde belirtilmiştir: 

1–Elde edilen ürün ağırlığı sabittir, 

2–Meyve iç kararması ve küften ve bunların 

artışından korur, 

3–Sert kabuğun beyazlatma işlemini 

kolaylaştırır, 

4–Depolama süresinin uzamasını sağlar. 

Dış yeşil kabuğun soyulmasında öncelik nem 

içeriğinin düşürülmesi olup, kurutulmuş sert 

kabuklu ya da sert kabuğu soyulmuş iç cevizin 

%8’den fazla nem içermemesi gereği ve kurutma 

işlemi sırasında kurutma havası sıcaklığının 

43℃’yi aşmamasının önemli olduğu, aksi 

durumda yüksek sıcaklıkta ceviz içi yağının 

bozulacağı ve kokmaya başlayacağı, yüksek 

sıcaklık nedeniyle bozulmanın hemen ortaya 

çıkmayabileceği, ancak birkaç aylık depolamanın 

ilk haftalarında ortaya çıkacağı, sıcak hava 

kurutucularında kurutma işleminin güneş altında 

doğal kurutmaya göre 6 kat daha hızlı olacağı 

belirtilmiştir. 

Günümüzde kullanılan kurutucu tiplerinin; 

sabit silo tip kurutucular, taşınabilir paletli silo tip 

kurutucular, taşınabilir treyler tip kurutucular, 

Modifiye edilmiş taşınabilir tahıl treyleri tipi 

kurutucular olduğu belirtilmiştir. 

Sabit silo tip kurutucuların 1–5 tonluk siloların 

bir araya getirilmesiyle oluşturularak, toplam 
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kurutma kapasitesinin yaklaşık olarak 25 ton 

olduğu, genel olarak silo derinliklerinin 1.5–2 m 

olduğu, 43℃’deki sıcak havanın cevizlerin 

içinden ve cevizlerin m³’ünden 15–25–30 m³/ min 

debide geçmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Taşınabilir paletli tip silo kurutucuların sıcak 

hava kanalları üzerine forkliftlerle taşındığı, 

paletli siloların 1.22–1.83 m derinlikte olduğu, 

43℃’deki sıcak havanın cevizlerin m³’ünden 15–

25 m³/min debiyle geçirildiği belirtilmiştir. 

Ceviz kurutmada problemin aşırı kurutma 

olduğu belirtilmiş, aşırı kurutma sonunda cevizde 

ağırlık kaybı nedeniyle gelir kaybı olduğu ifade 

edilmiştir. Kurutma öncesi nem içerikleri %15–55 

arasında olup, bu değerin %8 değerine 

düşürülmesi ve kurutulan cevizlerde nem 

düzeyinin belirlenmesi için silonun üst orta 

noktasından 20–30 adet cevizin örnek olarak 

alınmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. 

Bütün sert kabuklularda, oda sıcaklığında %60 

oransal nemde olan ortamda %8 meyve oransal 

neminin uygun olduğu, %20 oransal nemde 

43℃’deki sıcak havanın sert kabukluları 

kurutacağı, sert kabukluların kurutucuda 

gereğinden fazla kalması durumunda nem 

değerinin %4’e kadar düşebileceği ifade 

edilmiştir. 

Kurutma sonunda sert kabuğun ve iç meyvenin 

nem değerlerinin farklı olup, sert kabuk neminin 

iç meyve neminden daha yüksek olacağı ve nem 

içeriği ölçümlerinde daima bütün cevizin esas 

alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. 

Kurutucularda alt sıralardaki cevizler üst 

sıralardaki cevizlere göre daha fazla kurumakta 

olup, kuruma farklılığını minimize edebilmek için 

hava yaklaşık olarak cevizin m³’ünden 30 m³/min 

debide geçmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. 

Topak ve Bayrak [12], Aşılı Ceviz 

Yetiştiriciliği adlı eserlerinde, cevizin hasadı ve 

hasat sonrası işlemleri ile ilgili bilgiler 

vermişlerdir. Hasatta silkeleme sonucu yere düşen 

cevizlerin, hemen toplanıp yeşil kabuklarının 

soyulması, su ile yıkanması ve kurutulmak üzere 

havadar ve gölge bir yere serilmelerinin gerekli 

olduğunu, yeşil kabuklu ya da kabuksuz olarak 

cevizlerin yığın halde bir saat gibi kısa bir süre için 

bile bekletilemeyeceğini, aksi halde cevizlerin sert 

kabuklarında ve meyve iç renginde kararmalar ve 

meyve içinde büzüşmeler olacağını, küflenme ve 

tatta acılaşmanın olacağını belirtmişlerdir. 

 

MATERYAL METOT 

 

Materyal 

 

Özellikle Amerika ve Avusturalya gibi önemli 

ceviz üreticisi olan gelişmiş ülkelerde sanayi 

haline gelmiş olan ceviz kurutma sistemi, sıcak 

hava üflemeli silo tipi kurutucular olup [2, 6, 11], 

ülkemiz yapısına uygun, imalatı, kullanımı, tamir 

ve bakımı kolay olan, orta ve büyük ölçekli 

işletmelere yönelik olarak adaptasyonu 

yapılabilecek sıcak hava üflemeli silo tipi bir ceviz 

kurutma makinası yapımı için gerekli materyaller: 

Radyal fan, hava ısıtıcı elektrik rezistansları, 

sistem kontrol ünitesinin yapımı için gerekli 

malzemeler, hava iletim hatları ile silo ve bağlantı 

elemanlarının yapımı için gerekli malzemelerdir. 

Radyal fan: İstenilen debide gerekli basınçlı 

havayı sağlayabilecek bir radyal fan (elektrik 

motorlu) ve fana giren havanın debisini ayarlamak 

için bir hava sürgüsü Şekil 1’de, radyal fan ve 

motoruna ait teknik özellikler de Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Hava ısıtıcı elektrik rezistansları ve sistem 

kontrol ünitesinin yapımı için gerekli malzemeler: 

Fandan çıkıp, hava kanalı içinden geçen basınçlı 

havayı istenilen sıcaklık değerine kadar 

ısıtabilmek için 220 Volt elektrik enerjisi ile 

çalışan 1700 W gücünde olan M tipinde 12 adet 

elektrik rezistansı kullanılmıştır. Bu rezistanslar, 

hava ısıtma ünitesinin yapımında 

kullanılmışlardır. Bu rezistansların genel 

görünümü Şekil 2’de verilmiştir. 

Kurutma sisteminin çalışmasını ve sıcaklığın 

otomatik olarak ayarını yapabilmek için gerekli 

bir sistem kontrol ünitesinin yapımı için kullanılan 

malzemeler: Sıcaklık kontrol termostatları, 

kontaktörler, zamanlayıcı, termik roleler, faz 

koruma roleleri, şalterler, elektrik panoları, trifaze 

elektrik sayacı, sigortalar, ampuller, elektrik 

kabloları, higrostat, elektrik tesisat boruları, 

otomatlar ve diğer malzemelerdir. Sistem kontrol 

ünitesinin yapımı için kulanılan malzemeler Şekil 

3’de görülmektedir. 

Hava iletim hatları ile silo ve bağlantı 

elemanlarının yapımı için gerekli malzemeler: 

Yüksek basınçlı radyal fan tarafından üretilen 

yüksek basınçlı havanın hava ısıtma ünitesine 

getirilmesi ve hava ısıtma ünitesinden ısıtılmış 

havanın siloya taşınması için gerekli hava iletim 

hatlarının yapımı, hava deposunun yapımı, ceviz 
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kurutma silosunun yapımı, ceviz kurutma 

makinası şasesi yapımı, bağlantıların yapımı için 

bir boy 10 inc’lik düz boru, sac levhalar, köşebent 

profil demir, titreşim sönümleyici (kompansatör), 

bağlantı flanşları, şase takozları, civatalar, 

somunlar, pullar, beton saplama civataları, yüksek 

ısıya dayanıklı epoksi boya, tiner, conta ve diğer 

malzemeler kullanılmıştır. 

Ölçüm cihazları ve çalışmalarda kullanılan 

diğer materyaller: Hava kanalı içinden geçen ve 

istenen sıcaklığa kadar ısıtılmış havanın debisini 

ayarlayabilmek amacıyla bilinmesi gerekli olan 

hava hızını ölçmek için bir kızgın telli 

anemometre (hava hızı ölçer) kullanılmıştır (Şekil 

4). Kurutma sırasında silo içinde kurutulan ceviz 

meyvesinin nemini ölçmek için bir dane nemi 

ölçer kullanılmıştır (Şekil 5). 

Hasattan sonra cevizlerin dış yeşil kubuğunu 

soymak için yine TÜBİTAK–1007 kapsamında 

geliştirilen bir dış yeşil kabuk soyma makinası 

kullanılmıştır [13] (Şekil 6). Ayrıca hasattan sonra 

cevizin nemini belirlemek için maksimum ısıtma 

sınırı 250℃ olan bir etüv kullanılmıştır (Şekil 7). 

Silo içerinde farklı derinliklerdeki hava 

basınçların ölçümünde bir su manometresi 

kullanılmıştır (Şekil 8). 

Ceviz kurutma çalışması sırasında ortam 

nemini ölçmek için %0–99 oransal nem ölçüm 

aralıklı bir higrometre kullanılmıştır. Ceviz 

kurutma çalışması sırasında ortam sıcaklığını 

ölçmek için –10; +110℃ ölçüm aralıklı bir 

termometre kullanılmıştır. Ceviz kurutma 

çalışması sırasında silonun üst kısmının 

sıcaklığını, dış ortam sıcaklığını ölçmek için –15; 

+50℃ ölçüm aralıklı bir termokapl üniteli 

termometre kullanılmıştır. 

Meyve renk ölçümlerinde Minolta marka CR–

300 model renk ölçüm cihazı kullanılmıştır. 

Meyve ağırlıklarının tartımında 20 kg ölçüm 

kapasiteli ve 2 g ölçüm hassasiyetli bir dijital 

elektronik terazi kullanılmıştır. Sürelerin 

belirlenmesinde bir kronometre ile bir saat 

kullanılmıştır. Ceviz sert kabuk kalınlıklarının 

ölçümünde 15 cm ölçüm kapasiteli ve 1:20 mm 

verniyer bölüntülü bir kumpas kullanılmıştır. 

Ceviz en ve boy ölçümlerinde 100 cm ölçüm 

kapasiteli bir meyve boyut ölçer kullanılmıştır. 

Cevizleri nem ölçümü amacıyla ezip küçük 

parçalara ayırmak için bir havan, tokmak ve 

plastik poşetler kullanılmıştır. 

Ön deneme çalışmalarında Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitütsü 

bahçelerinden alınan karışık ceviz tip ve çeşitleri 

materyal olarak kullanılmıştır. 

Proje deneme çalışmalarında Bursa bölgesinin 

bir ticari ceviz bahçesinden alınan Bursa–95, 

Kaman–1 ve Pedro ceviz çeşitleri materyal olarak 

kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1. Radyal fan ve motoruna ait teknik 

özellikler 
Fan motor gücü  11 kW 

Fan motor tipi 380 Volt, 50 Hz, trifaze 

Fan motor devri 2940 d/d 

Fan motoru bağlantı şekli Üçgen / yıldız 

Fan debisi 4000 m³/h 

Fan basıncı 1000 mmSS 

 

 

 

a b 
 

c 

Şekil 1. a) Radyal fan (elektrik motorlu), b)Hava sürgüsü c) Silo çıkışı hava hızı ölçümü 
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Şekil 2. Hava ısıtıcı elektrik rezistansları Şekil 3. Sistem kontrol ünitesinin yapımı için kullanılan 

malzemeler 

 

   
Şekil 4. Hava hızı ölçer (kızgın 

telli anemometre) 
Şekil 5. Dane nemi ölçer 

 

  
Şekil 6. Ceviz dış yeşil kabuk soyma makinası Şekil 7. Hasattan sonra küçük parçalara ayrılmış 

cevizin nemi belirlenen etüv 

 

a b c d 

Şekil 8. a) Su manometresi b, c, d) Su manometresinin makina silosuna bağlantısı 
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Metot 

 

Makine ile yapılan ön deneme kurutma 

çalışmaları; cevizin yeşil dış kabuğu kabuk soyma 

makinası ile soyulduktan sonra kurutma 

makinasının cevizleri %8 nem değerine kadar 

kurutabilmesi için gerekli olan hava sıcaklık 

değeri 42℃’ye ve hava debisi ise cevizlerin 

içinden geçen havanın hızı 20–30 m/min olacak 

şekilde ayarlanarak yapılmıştır. Kurutma silosu 

içindeki cevizlerin derinliği 1.8 m olarak 

seçilmiştir [2, 6, 11, 12]. 

İkinci yıl ceviz hasat döneminde (eylül 

ayında), ilk yıl hasat döneminde yapılan ön 

denemeler sonucu elde edilen veriler ışığında 

makinada yeni düzenleme ve ayarlamalar 

yapılarak kurutma çalışmaları yapılmıştır. 

Denemede kurutma çalışmalarında, Bursa bölgesi 

ceviz bahçesinden alınan Bursa–95, Kaman–1 ve 

Pedro çeşidi cevizler kullanılmıştır. Kurutma 

yapılacak cevizlerin yeşil dış kabuğu ceviz dış 

yeşil kabuk soyma makinası ile soyulduktan sonra 

kurutma deneme çalışmaları yapılmıştır. Deneme, 

Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 

tekerrürlü olarak yapılmış olup, ülkemizde 

geleneksel olarak yapılan ceviz kurutma işlemleri 

ile karşılaştırma yapılmıştır. Ülkemizde 

geleneksel olarak yapılan ceviz kurutma işlemleri 

ikiye ayrılmaktadır; birincisi daha eski bir yöntem 

olup ülkemizde bir çok yerde hala 

kullanılmaktadır. Bu yöntem cevizler hasat edilip 

elle dış yeşil kabuğu soyulduktan sonra güneş 

altında ya da gölge ve havadar yerlerde yaklaşık 

bir hafta süreyle yapılan kurutma işlemidir. İkinci 

geleneksel kurutma yöntemi ise hasattan sonra 

ceviz dış yeşil kabuk soyma makinası ile dış yeşil 

kabukları soyulan cevizler önce bir süre güneş 

altında daha sonra gölge ve havadar bir yerde 

yaklaşık bir hafta ya da daha uzun bir süreyle 

yapılan kurutma işlemidir [12]. 

Makine ile yapılan deneme çalışmalarında 

cevizler %8 nem değerine kadar kurutulmuştur. 

Hava sıcaklık değeri, meyvede acılaşma olmaması 

için en fazla 40℃ olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Hava debisi, cevizlerin içinden geçen havanın hızı 

20–30 m/min olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Yapılan ön denemelerde kurutma sonunda silo 

altındaki meyveler ile silo üstündeki meyveler 

arasında % nem değeri açısından oluşan farklılığı 

giderebilmek amacıyla yapılan ceviz kurutma 

deneme çalışmalarında silo meyve derinliği 1.8 m 

değerinden 1.5 m değerine indirilmiştir. 

Geleneksel olarak yapılan kurutma işlemleri 

iki şekilde yapılmıştır. Birinci olarak cevizler 

hasat edilip elle dış yeşil kabuğu soyulduktan 

sonra güneş altında bir süre bekletilmişler ve daha 

sonra gölgede kurutulmuşlardır. İkinci kurutma 

yöntemi ise hasattan sonra ceviz dış yeşil kabuk 

soyma makinası ile (su kullanılarak) dış yeşil 

kabukları soyulan cevizler önce bir süre güneş 

altında daha sonra gölgede kurutulmuşlardır. 

Dış yeşil kabukları soyulup, %8 nem değerine 

kadar kurutulan cevizler, kurutma süresi ve renk, 

meyve kalitesi, tat [2, 7, 8, 11, 12] gibi meyve 

kalite kriterleri ile kabukta iki yanağın birbirine 

yapışması yönünden değerlendirilmiştir. Renk 

ölçümleri renk ölçüm cihazıyla L, a, b değerleri 

ölçülerek yapılmıştır. 

Meyve kalitesi ve tat gibi meyve kalite 

kriterlerinde meydana gelen değişimler Skala 

Değerleri kullanılarak saptanmıştır [3]. 

Skala Değerleri: 

Meyve Kalite Skalası: 

9 puan: Yeni hasat edilmiş taze ve yüksek 

kalitede meyve. Çıtırlığı çok iyi ve rengi çok açık 

meyve. 

7 puan: İyi kalitede, ancak hasat tazeliğini biraz 

yitirmiş meyve. Çıtırlığı iyi rengi açık meyve. 

5 puan: Asgari pazarlanabilir sınır, kalite kaybı 

belirgin, çıtırlık özelliği azalmış, açık rengi 

azalmış meyve. 

3 puan: Çıtırlık özelliği kaybulmuş, renk 

koyulaşması gösteren meyve 

1 puan: Çürüme ve küflenme başlayan, renk 

kararmış meyve 

Tat Skalası: 

5 puan: Çeşide özgü tat ve aromaya sahip 

meyve 

3 puan: Aroma kaybı olan, asgari yenebilir 

meyve 

1 puan: Yenemeyecek derecede aroması ve tadı 

bozulan meyve 

Ön deneme ve deneme çalışmalarında bir 

kronometre ve bir saat kullanılarak, kurutma 

çalışmaları sırasında gerekli olan bütün süreler 

belirlenmiştir. 

Ceviz sert kabuk kalınlıklarının ölçümünde bir 

kumpas kullanılmıştır. Ceviz sert kabuk 

kalınlıklarının ölçümünde, cevizlerin sert 

kabukları kırıldıktan sonra sert kabukların üç 

farklı noktasından ölçümler yapılmış olup, bu 
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ölçümlerin aritmetik ortalaması o meyveye ait sert 

kabuk kalınlığı değeri olarak alınmıştır. 

Çalışmada her tekerrür için 10 adet meyve 

kullanılmıştır ve bu 10 adet meyveye ait 

değerlerin aritmetik ortalaması tekerrüre ait 

ortalama değer olarak alınmıştır. Çalışma 3 

tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

Ceviz en ve boy ölçümlerinde bir meyve boyut 

ölçer kullanılmış olup, her tekerrür için 10 adet 

ceviz meyvesi kullanılmıştır. Ölçüm sonucu 

alınan değerlerin aritmetik ortalaması tekerrüre ait 

ortalama değer olarak alınmıştır. Çalışma 3 

tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

Ceviz meyve ağırlık ölçümlerinde bir dijital 

terazi kullanılmış olup, her tekerrür için 10 adet 

ceviz meyvesi kullanılmıştır. Ölçüm sonucu 

alınan değerlerin aritmetik ortalaması tekerrüre ait 

ortalama değer olarak alınmıştır. Çalışma 3 

tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

Denemeler, Tesadüf Parselleri Deneme 

Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

Değerlendirmelerde bilgisayarda Mstat–c 

istatistik programında %5 düzeyinde hata olasılığı 

ile Duncan Testine göre Varyans analizi 

yapılmıştır [4]. 

Değerlendirmeler geleneksel olarak kurutulan 

cevizlerde kurutma işlemi tamamlandıktan sonra 

yapılmıştır. Makine ile kurutmadan sonra 

kurutulan cevizler değerlendirmenin yapılacağı 

zamana kadar (geleneksel yolla cevizlerin 

kuruduğu zamana kadar) oda koşullarında 

bekletilmişlerdir. 

Yapılan ön deneme ve deneme çalışmalarında 

kurutma karakteristik değerleri cevizin 

kurutulmasına uygun olarak seçilmiş ve 

çalışmalar yapılmıştır [2, 6, 11, 12]. Seçilen 

kurutma karakteristik değerleri: 

1–Kurutma havasının sıcaklığı, 

2–Cevizlerin arasından geçen havanın hızı, 

3–Silo içindeki ürün derinliği, 

4–Kurutma sonunda ürün nemidir. 

Ceviz kurutma ön deneme ve deneme 

çalışmalarının yapılışı: Makinanın ön denemesi 

için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü bahçelerinden alınan karışık ceviz tip ve 

çeşitleri kullanılmıştır. Ön denemelerde, hava 

sıcaklığı yaklaşık 42℃, hava hızı 20–30 m/min, 

kurutma silosu içindeki ürün derinliği de 1.8 m 

olarak seçilmiş ve bunun için gerekli ayarlamalar 

yapılmış ve kurutma çalışmaları yapılmıştır. 

Makinanın denemeleri için Bursa Bölgesi’nde 

bulunan bir ticari ceviz bahçesinde yetiştirilen 

Bursa–95, Kaman–1, Pedro çeşidi ceviz 

ağaçlarından elde edilen cevizler materyal olarak 

kullanılmışlardır. Denemelerde, hava sıcaklığı en 

fazla 40℃, hava hızı 20–30 m/min, kurutma silosu 

içindeki ürün derinliği de 1.5 m olarak seçilmiş ve 

bunun için gerekli ayarlamalar yapılmış ve 

kurutma çalışmaları yapılmıştır. 

Makinayla kurutma çalışmalarında kurutma 

sıcaklığının ayarlanması ve kurutma işlemi 

sırasında sıcaklıkların ve ortam neminin ölçümü: 

Yapılan çalışmalarda, ürün kurutma silosu 

istenilen derinliğe kadar ceviz meyvesiyle 

doldurulmuştur (ön deneme çalışmalarında 1.8 m, 

deneme çalışmalarında 1.5 m). Silo alt kısmına, 

silo içindeki cevizlerin tabanına, kurutma sıcaklık 

kontrol termostatının sıcaklık algılayıcısı 

yerleştirilmiş olup, sistem kontrol ünitesi üzerinde 

bulunan sıcaklık kontrol termostatı istenen 

sıcaklığa ayarlanmıştır (ön deneme çalışmalarında 

42℃, deneme çalışmalarında 40℃). Çalışma 

sırasında yüksek basınçlı radyal fandan gelen 

basınçlı hava hava ısıtma ünitesine gelmekte ve bu 

ünitede bulunan elektrik rezistanslarının arasından 

geçerken ısınmaktadır. Bu rezistanslar, sistem 

kontrol ünitesinde bulunan bir termostat 

tarafından kumanda edilmekte ve herbiri 1700 W 

gücünde toplam 12 adet olup, kademeli olarak ve 

birbirlerinden bağımsız bir şekilde çalışabilmekte, 

istenen rezistanslar devreye alınıp devreden 

çıkartılabilmektedirler. Kurutma makinası 

çalışırken, cevizlerin içinde kurumakta olduğu 

silonun hava giriş sıcaklığı (kurutma sıcaklığı) 

istenen değere ulaştığı anda sistem kontrol ünitesi 

üzerinde bulunan termostat devreye girerek 

ısıtıcıya gelen elektrik akımını keserek hava ısıtma 

ünitesini devreden çıkarmaktadır. Termostat, aynı 

şekilde sıcaklık istenen değerden 1℃ aşağı 

düştüğünde hemen rezistansları devreye alarak 

hava ısıtma ünitesini çalıştırmaktadır. Bu sayede 

sistem istenilen sıcaklıkta çalışılabilmektedir. 

Ayrıca ikinci bir termostat da sistemde aşırı 

ısınmalarda devreye girerek sistemi korumaktadır. 

Bu ikinci termostat, sıcaklık algılayıcısı 

rezistansların üzerinde olan ve rezistansların aşırı 

ısınıp zarar görmesini önleyen bir emniyet 

termostatıdır. 

Kurutma işlemi sırasında silo tabanındaki (alt) 

sıcaklık değeri (giriş sıcaklığı = kurutma sıcaklığı) 

sıcaklık kontrol termostatı tarafından ölçülmüştür. 
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Silo üstündeki sıcaklık değeri ise termokapl üniteli 

termometre tarafından ölçülmüştür. Kurutmanın 

yapıldığı ortam sıcaklığı, kurutmanın yapıldığı 

oda dışındaki dış havanın sıcaklığı yine bu 

termokapl üniteli termometre tarafından 

ölçülmüştür. Ayrıca, kurutma ortamının nemi 

kurutma ortamında olan sistem kontrol ünitesi 

üzerinde bulunan bir higrometre tarafından 

ölçülmüştür. 

Ölçümler, kurutma sürecinde, kurutma sonuna 

kadar yaklaşık 30 dakika aralıklarla yapılmıştır. 

Bu ölçümler: 

1–Silo alt (kurutma sıcaklığı) ve üst sıcaklık 

değerleri, 

2–Kurutma ortam nemi ve sıcaklığı, 

3–Dış hava sıcaklığıdır. 

Makinayla kurutma çalışmalarında hava 

hızının ayarlanması ve ölçümü: Kurutma sırasında 

cevizlerin arasından geçen havanın hızı, radyal fan 

hava giriş sürgüsü açılıp kısılarak fan içine giren 

hava miktarı kademesiz olarak ayarlanarak, fan 

çıkışındaki hava debisi ayarlanmak suretiyle 

ayarlanmıştır. Bunun için kızgın telli bir 

anemometre (hava hızı ölçer) kullanılarak silonun 

üst çıkışındaki hava hızı (cevizlerin arasından 

geçen havanın hızı) ölçülmüş olup, istenen hava 

hızı değerine ulaşıldığında fan hava giriş sürgüsü 

sabitlenmiştir. Çalışmalarda cevizlerin içinden 

geçen hava hızı değeri 20–30 m/min arasında 

ayarlanmıştır. Kurutma sürecinde bir anemometre 

kullanılarak belirli aralıklarla silo çıkışından hava 

hızı ölçümleri yapılarak sistem kontrol edilmiştir. 

Hasattan sonra ürün neminin belirlenmesi: 

Cevizler, hasat edilip hızla dış yeşil kabukları 

soyulduktan sonra yaklaşık 500 g (30 adet ceviz) 

alınıp, bir havan veya plastik poşet içerisinde bir 

tokmakla ceviz dış sert kabuğuyla birlikte küçük 

parçacıklara ayrılana kadar dövülmüşlerdir. Sonra 

darası alınmış genişce bir kurutma kâğıdı üzerine 

ince bir şekilde serilip bir terazide tartılmışlar ve 

bu tartım değeri not edilmiştir. Bu değer ürünün 

yaş ağırlığıdır. Üzerinde net ağırlığı tartılmış ceviz 

bulunan bu kurutma kâğıdı hemen 103℃ 

sıcaklıktaki bir etüvün içine yerleştirilmiştir. 

Etüvde 103±2℃ sıcaklık koşullarında 20 saat 

kurumaya bırakılmıştır. Etüvde kuruma sonunda 

son 30 dakikalık kuruma sürecinin başında ve 

sonunda yapılan tartımlarda ağırlık farklılıklarına 

bakılmış olup, ağırlık farkı varsa bu ağırlık farkı 

ortadan kalkana kadar kurutma işlemi devam 

etmiştir [5, 9]. Etüvde tamamen kurumuş olan 

cevizler etüvden alındıktan hemen sonra tartılarak 

darası alınıp kuru cevizin net ağırlığı 

belirlenmiştir. Ceviz başlangıç net ağırlığı ile 

tamamen etüvde kuruma sonrası kuru ceviz net 

ağırlık farkının % oranı alınarak ceviz meyvesinin 

başlangıç nemi %olarak belirlenmiştir [5]. Burada 

yapılan çalışmalar 3 tekerrürlü olarak 

tekrarlanmışlardır. Bu tekerrürlerin aritmetik 

ortalamaları cevizin başlangıç nem değeri olarak 

belirlenmiştir (Şekil 9). 

Kurutma sonrası ürün neminin belirlenmesi: 

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, silo 

derinliğinden farklı noktalardan olacak şekilde 

silo üstünden, silo orta noktalarından, silo 

tabanından alınan yeteri kadar örnek, önce bir 

havan veya plastik poşet içerisinde bir tokmakla 

ceviz dış sert kabuğuyla birlikte küçük 

parçacıklara ayrılana kadar dövülmüşler ve sonra 

nem ölçme cihazı kullanılarak nem ölçümleri 

yapılmıştır. Burada bir silo için silo derinliğine 

göre, silo üst, silo orta ve silo alt bölümleri olmak 

üzere silonun üç farklı noktasından nem ölçümleri 

yapılmıştır. Bu ölçümler 3 tekerrürlü olarak 

yapılmıştır. Bu makinayla kurutma sonrası ürün 

nemini belirleme yöntemi, geleneksel kurutma 

çalışmalarında da kullanılmıştır. 

Kabukta yapışmanın (iki yanağın birbirine 

yapışması) belirlenmesi: Ceviz meyvelerinin 

yanaklarında yapılan kurutma uygulamaları 

sonucu oluşacak açılmalar, bu açıklıklardan 

muhafaza aşamasında ürün içerisine girebilecek 

hastalık ve zararlılar açısından önemlidir. 

Burada, cevizlerde yapılan farklı 

uygulamaların cevizlerin yanaklarının birbirinden 

ayrılmasına (ceviz yarımlarının arasının açılması) 

neden olma durumuna bakılmıştır. Kurutma işlemi 

sırasında ürüne uygulanan sıcaklığın biyolojik 

malzeme olan cevizin dış sert kabuğunu 

gevreterek fiziksel yapısının değişimi sonucu iki 

ceviz yanağının birbirinden ayrılması durumu % 

kabukta yapışma olarak incelenmiştir. Kabukta 

yapışma oranı, % olarak iki yanağın birbirine 

tamamen yapışık olma oranını vermektedir (Şekil 

10). 

Cevizlerin, hasattan sonra dış yeşil kabukları 

elle soyulduktan hemen sonra, dış yeşil kabukları 

elle soyulup geleneksel olarak kurutulduktan 

sonra, dış yeşil kabukları ceviz dış yeşil kabuk 

soyma makinasıyla soyulup geleneksel olarak 

kurutulduktan sonra, ceviz dış yeşil kabukları 

ceviz dış yeşil kabuk soyma makinayla soyulup 
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kurutma makinasıyla kurutulduktan sonra olmak 

üzere dört farklı uygulamanın kabukta yapışma 

açısından değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Değerlendirmelerde yapılan uygulamalardan 

sonra 3 tekerrür ve her tekerrürde 10 adet meyve 

kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 9. Küçük parçalara ayrılmış cevizlerin 

etüvde kurutulması 

 

a b 

Şekil 10. a) iki yanağı yapışık meyve, b) iki yanağı 

ayrık meyve 

 

Makinayla kurutma çalışmalarında ürün 

ağırlık kaybının belirlenmesi: İçlerinde 60’ar adet 

meyve örneği bulunan ve kurutma sırasında silo 

içine konan 3 adet filenin kurutma başlangıcı ve 

sonundaki ağırlık tartımları sonucu elde edilen net 

ağırlık verilerinin farkının yüzde oranı olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca, toplam olarak kurutulan 

cevizlerin, kurutma başlangıç ve sonundaki ağırlık 

tartımları ile bu değerlerin doğruluğu test 

edilmiştir. 

Makinayla kurutma çalışmalarında enerji 

tüketiminin belirlenmesi: Cevizler kurutma silosu 

içine doldurulduktan ve kurutma için gerekli 

ayarlar yapıldıktan sonra kurutma çalışması 

başlamadan önce sistem kontrol ünitesi üzerinde 

olan bir elektrik sayacından bir okuma yapılmış ve 

kurutma tamamlandıktan sonra aynı elektrik 

sayacından bir okuma daha yapılmış olup, son 

okuma değerinden başlangıç okuma değeri 

çıkartılarak kWh olarak elektrik enerji tüketimi 

belirlenmiştir. 

Kurutma makinasıyla kurutulan cevizlerin 

kurutma süresine bağlı olarak değişen nem 

değerleri ile cevizlerde hasattan sonra ürün ilk 

nemine göre ceviz kurutma makinasıyla kurutma 

için gerekli olan kurutma süresinin belirlenmesi: 

İstenilen derinliğe kadar silo içine doldurulan 

cevizlerin üzerine, içinde 60 adet ceviz olan file, 

tartılarak ve tartımda file darası alınarak, kurutma 

başlangıcında yerleştirilmiştir. Kurutma sıcaklık 

ve hava hızı değerleri ayarlanmış olan kurutma 

işlemi sürecinde yaklaşık her yarım saatte bir, 

kurutma işlemi tamamlanana kadar, bu file 

tartılarak ceviz net ağırlık değişimleri 

belirlenmiştir. Kurutma sürecindeki tartımlardan 

elde edilen net ağırlıklar ve kurutma başlangıç net 

ağırlığı ile kurutma başlangıç neminden 

yararlanarak yapılan hesaplamayla kurutma 

sürecindeki nem oranları %olarak belirlenmiştir. 

Bu işlem 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 

Kurutma sürecinde, belirli süreler ve bu 

sürelerdeki %nem oranlarından yararlanarak 

zamana bağlı nem değişiminin matematik modeli 

bilgisayarda Excel programı kullanılarak ortaya 

konulmuştur. Yine aynı şekilde bu verilerden 

yararlanılarak cevizlerde hasattan sonra ürün ilk 

nemine gore, ceviz kurutma makinasıyla kurutma 

için gerekli olan kurutma süresi, ilişkisinin 

matematik modeli de bilgisayarda Excel programı 

kullanılarak ortaya konulmuştur. 

Meyve renk değerlerinin belirlenmesi: 

Hasattan sonra dış yeşil kabuğu soyulan 

cevizlerde ve kurutulmuş olan cevizlerde renk 

ölçme cihazı kullanılarak renk ölçümleri 

yapılmıştır. Renk ölçme cihazı ile her örnek için 

üç noktadan ölçüm yapılmıştır. Her örnek bir 

meyve olup, her tekerrürde 10 meyve 

kullanılmıştır. Çalışma 3 tekerrürlü olarak 

yapılmıştır. Renk ölçme çalışmalarında L, a, b 

değerleri ölçülmüştür. Ölçülen L, a, b 

değerlerinden yararlanılarak C (Metric Croma) 

renk boyutu ve H° renk açı değerleri 

hesaplanmıştır. Renk ölçümleri; dış sert kabuk 

rengi, iç meyve rengi ve meyve eti rengi olmak 

üzere üç konuda her uygulama için yapılmıştır. 

Meyve kalite ve tat değerlerinin belirlenmesi: 

Hasattan sonra dış yeşil kabuğu soyulan 
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cevizlerde ve kurutulmuş olan cevizlerde Meyve 

Kalite ve Tat analizleri yapılmıştır. Meyve Kalite 

analizlerinde Meyve Kalite Skalası, Meyve Tat 

analizlerinde Tat Skalası kullanılmıştır. Her konu 

için çalışma 3 tekerrürlü olarak yapılmış olup, her 

tekerrürde 10 adet ceviz kullanılmıştır. 

Cevizin kurutma makinasında kurutulması 

sırasında, siloda farklı derinliklerde oluşan hava 

basınç değerlerinin belirlenmesi: Makina ile 

yapılan kurutma çalışmaları sırasında, cevizlerin 

içinde kurudukları silo içerisinde, basınçlı havanın 

cevizlere ve silo iç yüzeyine olan sürtünmeler 

sonucunda oluşan yük kayıpları nedeniyle hava 

basıncında azalma olmaktadır. Bu hava basıncı 

azalışı, silonun üst noktalarına doğru gidildikçe 

sürtünmelerin artışından dolayı daha fazla 

artmaktadır. Ceviz kurutma makinası üretim 

verilerinin hesaplanmasında gerekli olan bu hava 

basıncı değerleri ölçüm yoluyla belirlenmiştir. 

10 mm çapında şeffaf plastik hortum ve 1m 

uzunluğunda mm bölüntülü bir cetvel kullanılarak 

tarafımızca yapılan bir su manometresi, kurutma 

deneme çalışmaları sırasında kullanılarak silonun 

farklı derinliklerindeki basınç değerleri mmSS 

olarak ölçülmüş ve Pa değerine dönüştürülmüştür. 

Burada, su manometresinin bir ucu atmosfere açık 

ve diğer ucu ise, ölçüm yapılacak silo derinliğinde 

bulunan bir deliğe vidalı olarak bağlanarak ölçüm 

yapılmıştır. Ölçümler, su manometresi içinde 

bulunan suyun seviyesinin basınç nedeniyle yer 

değiştirme miktarının cetvel üzerinden 

okunmasıyla yapılmıştır (Şekil 8). 

Farklı kapasitelerdeki ceviz kurutma 

makinalarının üretimi için gerekli olan üretim 

verilerinin belirlenmesi: Çalışmanın bundan 

sonraki aşamasında ceviz yetiştiriciliğinde 

ülkemiz hedefi olan büyük işletmelerin yanında 

özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin veya 

tarım birliklerinin ihtiyacını giderebilmek 

amacıyla farklı kapasitelerdeki ceviz kurutma 

makinalarının dizaynı için bilgisayarda excel 

programı kullanılarak hazırlanan bilgisayar 

programı, farklı kapasitelerdeki ceviz kurutma 

makinalarının yapımı için gerekli olan üretim 

verilerini hesaplamaktadır. 

Bilgisayar programı tarafından hesaplanan bir 

Ceviz Kurutma Makinası üretim verileri: 

1. Ceviz kurutma makinası silo kapasitesi, 

2. Bu kapasite için gerekli en düşük fan motor 

gücü, 

3. Gerekli fan toplam basıncı, 

4. Gerekli fan debisi, 

5. Kurutma için gerekli toplam ısı enerjisidir. 

Yapılan ceviz kurutma çalışmaları sonucunda 

elde edilen veriler ve bu verilerden yararlanılarak 

bilgisayarda hesaplanan üretim verileri ışığında, 

kurutma makinası, adaptasyonu yapılmış bir ceviz 

kurutma makinası prototipi olarak ortaya 

konulmuş olup, Amerika, Avusturalya gibi 

gelişmiş ülkelerde sanayi halde olan ceviz 

kurutma sistemine benzer, ülkemiz koşullarına 

uygun, kullanımı kolay, tamiri, bakımı, tarım 

makinaları sanayimizde üretilebilirliği mümkün 

olan bir Ceviz Kurutma Makinası geliştirilmiştir. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Amerika ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde 

sanayi haline gelmiş olan ceviz kurutma 

sisteminin, ülkemize adaptasyonunu 

sağlayabilmek amacıyla, ulusal sanayimiz ile de 

görüşülerek ve ülkemizde yapılabilirlik esas 

alınarak ceviz kurutma makinesi projesi 

hazırlanmıştır (Şekil 11). 

Ceviz kurutma makinasının ön deneme 

sonuçları: Yapımı gerçekleştirilen kurutma 

makinası ile Eylül 2008 döneminde Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

bahçelerinden alınan karışık ceviz tip ve 

çeşitleriyle, makinada gerekli düzenlemeler ile 

ayarlar yapıldıktan sonra ön denemeler yapılmış 

olup, kurutma makinası cevizin kurutulması için 

hazır hale getirilmiştir. 

Cevizler, silo içerisine 1.8 m derinliğe kadar 

doldurulduktan sonra cevizin kuruması için 

gerekli sıcaklık yaklaşık 42℃’ye ve hava hızı ise 

20–30 m/min değerine ayarlanmış olup, ön 

kurutma çalışmaları yapılmıştır [2, 6, 11, 12]. 

Yapılan kurutma çalışmalarında süre–nem 

içeriği grafiği aşağıdaki gibidir (Şekil 12). 20.5 

saatlik kurutma süresiyle makinayla ceviz 

kurutma işlemi, 7–10 günlük kurutma süresine 

sahip olan elle dış yeşil kabuk soyup geleneksel 

kurutma ve makinayla dış yeşil kabuk soyup 

geleneksel kurutma yöntemlerine göre çok daha 

kısa sürede gerçekleşmiştir. 

Makinayla kısa sürede yapılan kurutma 

işleminin olumlu sonuçları meyve kalite ve tat 

açısından yapılan değerlendirmelerde de 

görülmektedir. Ortalama 8.37’lik hasat sonrası 

kalite değerine en yakın olan ortalama 6.2’lik 



100 

M. YALÇIN, T. ACICAN, E. IŞIK, C. MERT, N. İZLİ, Y. AKÇA, K. ALİBAŞ, A. SOYLU /  
BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 89–103 (2017) 

değerle makinayla yapılan kurutmadır. Bu kalite 

değerini sırasıyla ortalama 4.76 ve 4.38’lik 

değerlerle elle dış yeşil kabuk soyup geleneksel 

kurutma ve makinayla dış yeşil kabuk soyup 

geleneksel kurutma işlemleri izlemiştir. Ortalama 

4.7’lik hasat sonrası tat değerine en yakın olan 

ortalama 4.25’lik değerle makinayla yapılan 

kurutmadır. Bu tat değerini sırasıyla ortalama 3.34 

ve 3.1’lik değerlerle elle dış yeşil kabuk soyup 

geleneksel kurutma ve makinayla dış yeşil kabuk 

soyup geleneksel kurutma işlemleri izlemiştir. 

Şekil 13’e göre, makinayla yapılan 20.5 saatlik 

kurutma işleminde, kurutma süresine bağlı olarak 

ürün nemindeki değişim, 0.9997 korelasyon 

katsayısı değeriyle görülmektedir. Kurutma süresi 

ve ürün nemi arasındaki bu düzenli ilişki, 

kurutmanın makinayla uygun bir şekilde 

yapıldığını göstermektedir. 

Makinayla yapılan kurutma ön deneme 

çalışmalarında bazı meyvelerde tat analizleri 

sırasında, geleneksel kurutma yöntemlerine göre 

ortalama olarak daha iyi sonuçlar alınmasına 

rağmen, hafif tat bozuklukları gözlemlenmiştir. 

Bu duruma 42℃’lik yüksek kurutma sıcaklığının 

neden olabileceği düşüncesiyle, cevizin kurutma 

sırasında yüksek sıcaklıktan dolayı bozulma 

riskini ortadan kaldırmak için, daha sonraki 

dönemde yapılan ceviz kurutma denemelerinde 

daha düşük sıcaklık değeri olan 40℃’lik değer 

seçilmiştir. 

1.8 m silo derinliğinde makinayla yapılan ceviz 

kurutma ön çalışması sonunda, kurutma sonrası 

silo alt kısmındaki ürün nemi ortalama %7.03 ve 

silo üst kısmındaki ürün nemi ortalama %8.96’dır. 

Silo üstündeki cevizler, silo altındaki cevizlere 

göre %1.93 oranında daha az kurumuşlardır. Bu 

kurutma farklılığını ortadan kaldırabilmek 

amacıyla, silodaki ürün derinliği 1.8 m’den 1.5 m 

değerine azaltılmış ve bir sonraki dönem ceviz 

kurutma deneme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 
Şekil 11. Ceviz kurutma makinesinin teknik resimli ve imali genel görünümü 

 

 

Ceviz kurutma makinasının deneme sonuçları: 

2008 yılında yapılan ön kurutma denemelerinden 

sonra makinada gerekli görülen düzenlemeler 

tamamlanmış ve 2009 yılı Eylül döneminde 

Bursa–95, Kaman–1, Pedro çeşidi cevizler ile 

kurutma çalışmaları yapılmış olup, yapılan ceviz 

kurutma çalışmaları sonucunda elde edilen veriler 

ışığında, kurutma makinası, adaptasyonu yapılmış 

bir ceviz kurutma makinası prototipi olarak ortaya 

konulmuş olup, Amerika, Avusturalya gibi 
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gelişmiş ülkelerde sanayi halde olan ceviz 

kurutma sistemine benzer, ülkemiz koşullarına 

uygun, kullanımı kolay, tamiri, bakımı, tarım 

makinaları sanayimizde üretilebilirliği mümkün 

olan bir ceviz kurutma makinası geliştirilmiştir. 

Yapılan ön deneme çalışmalarında bazı 

meyvelerde hafif acılaşma gözlemlenmiş olması 

nedeniyle 42℃ hava sıcaklık değeri fazla 

bulunmuş olup, bu değer deneme çalışmalarında 

daha güvenli olan 40℃ hava sıcaklık değerine 

düşürülmüştür. 

Ön deneme çalışmalarında silo derinliği 

açısından yapılan değerlendirmede ise; silo alt 

kısmında olan meyveler ile silo üst kısmında olan 

meyveler arasında kurutma sonunda ortalama 

olarak %1.93’lük bir nem farkı görülmüştür. Yani, 

silo üstündeki meyvelerin kurutma sonundaki 

nemi %8.96 iken, silo alt kısmında bulunan 

meyvelerin nemi %7.03 olmuştur. Burada uygun 

kurutma için silo alt ve üst kısmındaki meyvelerin 

yeknesak olarak yaklaşık aynı oranlarda kuruması 

önemlidir. Bu nedenle, bu farklılığı ortadan 

kaldırarak silonun farklı derinlikleri boyunca 

homojen bir kurutma yapabilmek için silo içindeki 

meyve derinliği yapılan deneme çalışmalarında 

azaltılmış ve 1.8 m ürün derinlik değeri 1.5 m ürün 

derinlik değerine düşürülmüştür. Ancak deneme 

çalışmalarında kurutma sonunda silo içindeki bu 

ürün nemi farklılığının azalmadığı görülmüştür. 

Bu nedenle, 1.5 m’den 1.8 m ürün derinliğine 

kadar herhangi bir silo derinliğinin seçimi uygun 

görülmüştür. Ancak yüksek silo kapasitesi için bu 

değerin 1.8 m olarak alınması daha uygundur. 

 

Farklı kapasitelerdeki ceviz kurutma 

makinalarının üretimi için gerekli olan üretim 

verileri: Çalışmanın bundan sonraki aşamasında 

ceviz yetiştiriciliğinde ülkemiz hedefi olan büyük 

işletmelerin yanında özellikle küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin veya tarım birliklerinin 

ihtiyacını giderebilmek amacıyla farklı 

kapasitelerdeki ceviz kurutma makinalarının 

dizaynı için gerekli olacak üretim verilerini, 

çalışmalarımızdan elde ettiğimiz verilerden 

yararlanılarak, hesaplayan bir bilgisayar programı 

hazırlanmıştır. Bu bilgisayar programı farklı 

kapasitelerdeki ceviz kurutma makinalarının 

yapımı için gerekli olan üretim verilerini 

hesaplamaktadır. 

Bilgisayar programı tarafından hesaplanan bir 

ceviz kurutma makinası üretim verileri: 

1. Ceviz kurutma makinası dairesel kesitli silo 

kapasitesi, 

2. Bu kapasite için gerekli en düşük fan motor 

gücü, 

3. Gerekli fan toplam basıncı, 

4. Gerekli fan debisi, 

5. Kurutma için gerekli toplam ısı enerjisidir. 

 

 

 
Şekil 12. Karışık ceviz tip ve çeşitlerinin kurutma makinası ile kurutulmasında oluşan kurutma eğrisi 

(polinom) 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Sonuç olarak, genel olarak Çizelgelar ve 

istatistiksel analiz sonuçları incelendiğinde her üç 

ceviz çeşidinde de paralel sonuçlar alınmıştır. 

Buna göre kurutma çalışmalarına kurutma süresi, 

renk, kalite ve tat kriterleri açısından bakıldığında 

en iyi kurutma sonuçları, geliştirmiş olduğumuz 

ceviz kurutma makinası ile yapılan kurutma 

çalışmalarından alınmış olup, en kaliteli 

kurutulmuş ceviz, ceviz kurutma makinasından 

elde edilmiştir. En kötü kurutma sonuçları ise, 

makine ile dış yeşil kabuğu soyulup geleneksel 

olarak kurutulan cevizlerden alınmıştır. Bunun 

nedeni, makine ile dış yeşil kabuk soyma sırasında 

cevizin içine suyun girerek, geleneksel kuruma 

aşamasında geç kuruma nedeniyle meyvede 

zararlanmanın olmasıdır. Elle kabuk soyma işinin 

zor, zaman kaybı ve yüksek işçilik maliyeti 

nedeniyle, özellikle son zamanlarda cevizin 

makinayla dış yeşil kabuğunun soyulup 

geleneksel olarak kurutulduğu ülkemizde, yakın 

gelecekte artan üretim miktarı sonucu cevizde 

uzun süreli muhafazanın gerekeceği, dolayısıyla 

muhafaza sürecinde kaliteli ceviz açısından 

giderek artan problemlerle karşılaşılacağımız 

kesindir. Bütün bu nedenlerden dolayı yakın 

gelecekte hem sadece makinalı soyma ile artması 

kaçınılmaz olacak bu kalite kaybı sorunlarının 

çözümü, hem de özellikle uluslararası pazarda söz 

sahibi olabilecek yüksek kaliteli ceviz meyvesinin 

elde edilebilmesi için ancak ceviz kurutma 

makinaları ile cevizin kurutulabileceği kesin bir 

sonuçtur. 

Yapılan ceviz kurutma çalışmaları sonucunda 

elde edilen veriler ve bu verilerden yararlanılarak 

hazırlanan bir bilgisayar programı ile hesaplanan 

üretim verileri ışığında, kurutma makinası, 

adaptasyonu yapılmış bir ceviz kurutma makinası 

prototipi olarak ortaya konulmuş olup, Amerika, 

Avusturalya gibi gelişmiş ülkelerde sanayi halde 

olan ceviz kurutma sistemine benzer, ülkemiz 

koşullarına uygun, kullanımı kolay, tamiri, 

bakımı, tarım makinaları sanayimizde 

üretilebilirliği mümkün olan bir Ceviz Kurutma 

Makinası geliştirilmiştir. 

Bu proje ile ürün kurutma laboratuarının 

kurulmuş olması nedeniyle, bu projenin 

devamında, ülkemizde yetiştirilen birçok sebze ve 

meyvenin kurutularak değerlendirilmesine 

yönelik proje çalışmaları planlanmaktadır. Meyve 

ve sebzelerin kurutarak muhafaza süresi, taze 

muhafazaya göre daha uzundur. Ayrıca ürünün, 

kurutma yoluyla işlenmesi ekonomik anlamda 

katma değerini artırmaktadır. Yaklaşık 40 milyon 

ton yıllık meyve sebze üretimimizden hasat 

sonrasında %30–50’lik büyük kayıp oranlarından 

bahsedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde meyve 

sebzelerin hasat sonrası kayıpları %5 

dolaylarındadır. Bunun nedenleri, yetiştiricilikte 

uygulanan tekniğine uygun kültürel işlemlerle 

yüksek kalitede ürünlerin yetiştirilmesi yanında 

hasat sonrası teknolojilerin yoğun olarak 

kullanımıdır. Hasat sonrası teknolojilerin 

kullanımının artırılması ise bu konuda yapılacak 

araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek 

bilgilerin konu ile ilgili üretici ve firmalara 

aktarılması ve benimsetilmesiyle mümkündür. 

Not: Bilgisayar programını isteyen sorumlu 

yazardan temin edebilir. 
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MUDURNU İLÇESİ CEVİZ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
 

Selma TUNA1 Selma BERK¹ 

Turan KARADENİZ2 Emrah GÜLER² 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada Bolu ili Mudurnu ilçesinde ailelerin ceviz tüketim alışkanlıkları ile 

işletmelerin ceviz tüketim profilleri incelenmiştir. Mudurnu merkez ilçede sosyo–

ekonomik düzeyleri birbirinden farklı olan 104 aile ile anket çalışması yapılırken, ilçede 

bulunan işletmeler ile yüz yüze mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. İlçede eğitim 

seviyesi arttıkça sağlık açısından tüketiminin de arttığı görülmüştür. Bireylerin yarısı 

cevizi günlük olarak ya da haftada iki kez tüketmektedir. Tüketimde kabuklu, yerli ceviz 

tercih edilmekte ve bireylerin yarısından fazlası tükettiği cevizi kendi bahçesinden 

karşılamaktadır. Ceviz meyvesi sırasıyla baklava, cevizli çörek, makarna ve kaşıksapı 

yapımında kullanılmakta ve beyni kuvvetlendirdiği düşüncesiyle daha fazla tercih 

edilmektedir. İşletmelere bakıldığında, bir fırın ve üç lokanta tarafından tüketim yapıldığı 

belirlenirken, lokantalar cevizi kaşıksapı, baklava ve sütlaç için kullanırken, fırın 

hamursuz, çörek ve katmer için tercih edilmektedir. Tüm işletmeler cevizi ilçede bulunan 

köylü pazarından iç ceviz olarak satın almakta, cevizin beyazlığı ile tazeliğine dikkat 

etmektedirler. İşletmelerde aylık iç ceviz tüketimi ise 5–30 kg arasında değişmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mudurnu, ceviz, tüketim 

 

SUMMARY 

 

A RESEARCH ON DETERMINATION OF MUDURNU DISTRICT WALNUT 

CONSUMPTION HABITS 

 

In this study, walnut consumption habits of families and walnut consumption profiles 

of businesses in Bolu province Mudurnu district were examined. A face–to–face interview 

was conducted with the municipal entrepreneurs while conducting a survey study with 104 

families whose municipal socio–economic levels were different from each other in the 

central province of Mudurnu. As the education level in the district increased, the 

consumption in terms of health increased. Half of the people consume walnut on a daily 

basis or twice a week. Crusted, native walnut is preferred for consumption and walnut 

consumed by more than half of the individual from its own garden. Walnut fruit is used in 

making baklava, walnut bun, pasta and spoon, respectively, and it is more preferred 

because it strengthens the brain. When you look at the operations, it is preferred that the 

oven is used for pans, buns and katermes while it is determined that the consumption is 

done by a furnace and three restaurants, while the cans are used for walnut spoons, baklava 

and rice pudding. All businesses are buying walnut as a walnut from the peasant market 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu, BOLU 
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in walnut district, paying attention to freshness with walnut whiteness. Monthly 

consumption of walnuts in enterprises varies between 5–30 kg. 

 

Keywords: Mudurnu, walnut, consumption 

 

GİRİŞ 
 

Sert kabuklu meyvelerden olan ceviz 

yaprağından meyvesine, hatta kütüğüne kadar 

değerlendirilmektedir. Ham meyveleri gıda ve ilaç 

sanayisinde kullanıldığı gibi olgun meyveleri 

yemek, pasta ve şekerleme endüstrisinde 

kullanılmaktadır. Endüstride yer etmesi 

üretiminin teşvik edilmesine neden olmakta ve bu 

yüzden bahçe kurulumu son yıllarda artmaktadır. 

Ayrıca ceviz meyvesinin omega–3 yağ 

asitlerinden alfa–lineoleik asit ile B₁, B₆, E 

vitaminleri ve folik asit yönünden zengin olması 

sağlık açısından tüketimini sağlamaktadır. 

Düzenli tüketilen cevizin kolesterolü düşürdüğü, 

beyni kuvvetlendirdiği, kalp hastalığı riskini 

azalttığı, saçı ve cildi beslediği bilinmektedir [3, 4, 

5]. 

TÜİK verilerine göre, 2000 yılında 108 bin ton 

olan ceviz tüketimi, 2014 yılında 180 bin tona ve 

2015 yılında ise 190 bin tona çıkmıştır. Bu 

üretimde Karadeniz Bölgesi en büyük paya 

sahipken Mudurnu ilçesinde üretim 13878 ağaç ile 

342 tondur. 2000 yılında 1,6 kg olan kişi başına 

ceviz tüketimi ise 2015 yılında 2,9 kilograma 

yükselmiştir [1]. 
 

 

MATERYAL VE METOT 
 

Araştırma Mudurnu merkez ilçede 

yürütülmüştür. Materyal olarak sosyo–ekonomik 

düzeyleri birbirinden farklı olan 104 aile ile anket 

çalışması ve ilçede bulunan işletmeler ile yüz yüze 

mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 

çalışmasında ailelere 15 sorudan oluşan bir anket 

uygulanmıştır. Yüz yüze mülakatta ise, işletmeler 

ile 5 soruluk bir görüşme yapılmıştır. 

Tüketicilerin ceviz tüketim alışkanlıkları ile 

ilgili verilerin analizinde yüzde (%) kullanılmıştır. 
 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Tüketiciler 
 

Ailelerin ceviz tüketim miktarları değişkenlik 

göstermiştir. Anket yapılan 104 aileden 12 aile 40 

kg’dan fazla ceviz tüketirken, 28 aile 6–15 kg 

arasında tüketim ile en fazla paya sahiptir. 

Ailelerdeki birey sayısı arttıkça tüketim kısmen 

artmakta ve 30–39 yaş arasındaki aile bireylerinin 

ceviz tüketim miktarı daha fazla olmaktadır (Şekil 

1). 

Ailelerin cevizi tüketme şekilleri 

değerlendirilmiş, buna göre cevizin %62 oranla en 

fazla baklava yapımında kullanıldığı, baklavayı 

%60 oranla cevizli çörek ve %55 oranla makarna 

takip etmiştir. En düşük %5 oranla kahvaltıda taze 

tüketim söz konusu iken kabak tatlısı, sütlaç, kek 

ve poğaça (diğer kategorisi) yapımında da 

kullanıldığı görülmüştür (Şekil 2). 

Mudurnu ilçesinde ailelerin, satın aldıkları 

cevizde %43 oranında fiyat, %42 oranında lezzete 

dikkat ettikleri, buna karşılık kabuğun içten 

ayrılma durumuna fazla önem vermedikleri 

belirlenmiştir. Tüketicilerin özellikle kaşıksapı ve 

makarna yapımında cevizin iç renginin 

beyazlığına özen gösterdikleri tespit edilmiştir 

(Şekil 3). 

Ceviz meyvesini ailelerin çoğunlukla sağlık ve 

yemek amaçlı tükettikleri görülmüştür. Sağlık 

açısından tercih edilen tüketicilerin özellikle beyni 

kuvvetlendirmesi nedeniyle cevize önem 

verdikleri ve bu yönde tüketim oranı en yüksek 

%64 olduğu belirlenmiştir. Bu durumu cevizin 

kalp–damar hastalıklarını önlemesi (%40) ve 

meyvenin mineral kaynağı olması (%34) takip 

etmiştir (Şekil 4). Ailelerdeki bireyler, cevizin 

sağlık açısından faydalarını çoğunlukla internetten 

(%48) öğrenmişlerdir. İnternetten sonra sırasıyla 

akrabalar (%36), televizyon programları (%31) ve 

komşu (%18) gelmektedir. 

Cevizin tüketim sıklığı değerlendirildiğinde, 

düzenli olarak tüketimin çok fazla olmadığı 

belirlenmiştir. Her gün ceviz tüketenlerin oranı 

%20’de kalırken, ayda ortalama üç kez 

tüketenlerin oranı %32 olmuştur. 50 yaş üstü 

bireylerin ise yıl içerisinde nadiren ceviz 

tükettikleri görülmüştür. 

Yıl içerisinde ceviz tüketim miktarı çoğunlukla 

15 kg’a kadar çıkmakla birlikte ailelerin %58’i bu 

cevizleri kendi bahçe veya ağaçlarından temin 

etmektedir. %42’lik dilime sahip olan kendi ağacı 

olmayan aileler ise cevizi çoğunlukla bahçeden 
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satın almakta, ya da ilçede kurulan semt 

pazarlarından satın almaktadır. 

Ailelerin cevizi yıl içerisinde hangi 

mevsimlerde daha çok tükettikleri sorgulanmış, 

cevaben cevizin sonbahar ve kış aylarında daha 

fazla olmakla birlikte her mevsimde tüketimin 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte %79 oranı 

ile en fazla kış aylarında ceviz tüketildiği 

görülmüştür. 

Kabuklu veya iç ceviz olarak tüketimi 

değerlendirildiğinde bahçesi ya da ağacı olmayan 

ailelerin cevizi (%42) iç ceviz şeklinde satın 

alarak tükettikleri görülmüştür. %58’lik ceviz 

ağacı sahiplerinin ise kabuklu tüketimi tercih 

ettikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, anket 

çalışması yapılan bireylerin %97’sinin yerli cevizi 

tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Mudurnu ilçesinde ailelerin ceviz tüketim 

durumu (kg/yıl) 

 

 
Şekil 2. Mudurnu ilçesinde cevizin aile sayılarına 

göre değerlendirildiği alanlar 

 

 
Şekil 3. Mudurnu ilçesinde cevizin satın alımında 

tercih oranları 

 

 
Şekil 4. Mudurnu ilçesinde cevizi sağlık 

bakımından tüketim nedenleri (ailelere 

göre, adet) 

 

İşletmeler 

 

İlçede bulunan 7 lokanta/restoran ve 2 fırın ile 

sözlü mülakat yapılmıştır. Bu işletmelerden üç 

lokanta ve bir fırının cevizi aktif olarak kullandığı 

belirlenmiştir. 

Lokantalar cevizi sırasıyla kaşıksapı, baklava, 

makarna, sütlaç, kabak tatlısı ve acıka için, fırın 

ise katmer, hamursuz ve çörek yapımında 

kullanmaktadır. 

İşletmeler cevizi ilçede bulunan köylü 

pazarından iç ceviz olarak satın almaktadır. 

Tedarikçilerin özellikle köylü bayanlar olmasına 

ve hijyenik olmasına dikkat edilmektedir. 

Cevizi satın alırken ilk başta meyve renginin 

beyaz olmasına özen gösterilmekte, bunu tazelik 

ile fiyat kriterleri takip etmektedir. 

İşletmeler 2016 yılı içerisinde iç cevizi 30–45 

lira fiyattan almakta, aylık tüketimleri 5–35 kg 

arasında değişkenlik göstermektedir. Fırında bu 

tüketim bayram döneminde 50 kg’a kadar 

çıkmaktadır. 

 

 

SONUÇ 

 

Cevizin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi 

amacıyla Mudurnu ilçesinde yürütülen bu 

çalışmada, cevizin pazara arzında ve tüketiciler 

tarafından talepte öne çıkan bazı hususlar tespit 

edilmiştir. Mudurnu ilçesinde ceviz tüketimi 

üzerine eğitim seviyesinin önemli olduğu 

görülmüştür. Nitekim yapılan değerlendirmeler 

sonucunda eğitim seviyesi arttıkça ceviz 

tüketiminin de arttığı, bunda sağılık üzerine 

etkilerinin öne çıktığı belirlenmiştir. Yüz yüze 

yapılan anket çalışmalarında, anketörlerin yarısına 

yakınının cevizi en az haftada iki kere tükettiği, 
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tüketicilerin daha çok yerel pazardan kabuklu 

ceviz satın aldığı saptanmıştır. Mudurnu yöresinde 

cevizin daha çok baklava, cevizli çörek, makarna 

ve kaşıksapı yemek ve tatlılarında kullanıldığı, 

cevizin sofralık olarak tüketilme oranının %14 

düzeylerinde kaldığı görülmüştür. Oysaki ceviz 

otoriterleri cevizi hiçbir işleme tabi tutmadan 

sofralık olarak tüketmek gerektiğini 

vurgulamaktadır [2, 4]. Mudurnu’da ceviz 

tüketimi üzerine sağlıktaki faydalarının etkili 

olduğu görülmüştür. Anketörlerin çoğunun 

cevizin insan sağlığı üzerine yararları konusunda 

bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Fırın ve 

lokantacıların cevizi semt pazarlarından daha çok 

iç ceviz olarak satın aldıkları, cevizi satın alırken 

iç cevizin beyaz, taze, hijyen ve ucuz olmasına 

dikkat ettikleri belirlenmiştir. 
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KOCAELİ YÖRESİ CEVİZLERİNİN (Juglans regia L.) ÖN 

SELEKSİYONU 

 
 

Hülya ÜNVER1 Melekber SÜLÜŞOĞLU DURUL2 
 

ÖZET 

 

Kocaeli yöresinde tohumdan yetişen ceviz ağaçlarının oluşturduğu populasyon 

içerisinden üstün özellikli tipleri seçmek amacıyla ön seleksiyon çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ceviz potansiyeli bakımından önemli yerleşim birimleri 

gezilmiş, yetiştiricinin verdiği ön bilgiler ve seleksiyon kriterleri gözönünde 

bulundurularak 148 ağaçtan meyve örnekleri alınmıştır. Tiplerde önemli meyve özellikleri 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen tiplerde meyve ağırlığı 16.96–6.33 g, iç 

ağırlığı 9.02–2.03 g, iç oranı %67.41–%29.93, kabuk kalınlığı 2.30–1.19 mm arasında 

belirlenmiştir. Tipler dolu ve sağlam iç oranı yönünden iyi durumda bulunmuş olup 129 

tip %100 oranında dolu ve sağlam iç vermiş, 19 tipte boş meyveye rastlanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, seleksiyon, Kocaeli 

 

SUMMARY 

 

PRE–SELECTION OF KOCAELI PROVINCE WALNUTS (Juglans regia L.) 

 

Pre–selection studies have been carried out in Kocaeli region in order to select superior 

types from the populations of walnut trees grown from seeds. For this purpose, important 

settlement units of walnut were visited and 148 fruit trees were taken in consideration of 

the preliminary information given by the breeder and selection criteria. Important fruit 

characteristics were examined in the plates. As a result of the research, fruit weight was 

determined as 16.96–6.33 g, internal weight was 9.02–2.03 g, internal ratio was 67.41%–

29.93% and crustal thickness was 2.30–1.19 mm. Tipler was found to be in good condition 

due to its full and solid ratio. 129 types were found to be 100% full and sturdy and 19 types 

of empty fruit. 

 

Keywords: Walnut, selection, Kocaeli 

 

 

GİRİŞ 

 

Ceviz, ülkemizde çok yaygın olarak yetiştirilen 

bir meyve türüdür. Türkiye, cevizin gen 

merkezleri arasındadır. Ülkemizde ceviz üretimi, 

bağ–bahçe içlerinde dağınık ağaçlar şeklinde ve 

yol kenarı ağaçlandırmaları şeklinde, daha çok 

tohumdan elde edilen fidanlarla yapılırken, son 

yıllarda verilen hibe krediler, teşvikler sonucunda 

ceviz yetiştiriciliğinde önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. Türkiye ceviz üretim değerleri 

incelendiğinde toplam 13.156.247 adet ceviz 

ağacından 190.000 ton ürün elde edilmektedir [2]. 

Ceviz türleri içerisinde meyve kalitesi ile diğer 
  

                                                      
1 Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, DÜZCE 
2 Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, KOCAELİ 
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ceviz türlerinden tamamen farklı olan Juglans 

regia L. (Adi ceviz, İran cevizi, Türk cevizi, 

İngiliz cevizi)’dir [8]. Türkiye’den İran’a, 

Rusya’nın güneyinden Batı Çin ve Himalayalar’ın 

doğusuna kadar yayılış gösteren bu tür, uzun yıllar 

sadece tohumla çoğaltıldığından çok farklı tiplere 

sahiptir. Ülkemizin böylesine zengin bir genetik 

varyasyona sahip olması, ıslah çalışmalarına 

zemin oluşturmaktadır. Ülkemizde 1960’lı yılların 

sonundan itibaren seleksiyon çalışmaları hız 

kazanmış, üstün özelliklere sahip tipler elde 

edilerek aşılı fidanlar ile ceviz yetiştiriciliğine 

olanak sağlanmıştır. 

Kocaeli son yıllarda ceviz üretiminin önem 

kazandığı illerden birisidir. Marmara Bölgesi’nde 

Bursa, Balıkesir ve Sakarya’dan sonra 4.410 ton 

üretim ve 150.339 adet ağaç sayısı ile 4. sırada yer 

almaktadır [2]. Son 10 yıl içerisinde gerek üretim 

alanında gerekse üretim miktarında önemli artışın 

yanısıra, ağaç başına meyve verimi Türkiye 

ortalamasının iki katına ulaşmıştır (Çizelge 1). 

Ülkemizde ceviz geniş bir alanda yetiştirildiği için 

yöreye uygun çeşitlerin geliştirilmesi, bunun yanı 

sıra her bölgede yetiştiricilik potansiyelinin ortaya 

konması, yetiştiriciliğin teknik yapısının, meyve 

hasadının, pazarlama koşullarının ortaya konması, 

yetiştiricilik sorunlarının belirlenerek, olası 

çözüm önerilerin sunulması ekonomik açıdan 

gereklidir. 

Bu çalışmada ceviz yetiştiriciliği bakımından 

önemli potansiyeli olan Kocaeli ilinde, meyve 

kalitesi açısından üstün özellik gösteren ceviz 

tiplerinin seçilmesi amaçlanmıştır. 

 

Çizelge 1. Ülkemiz ve Kocaeli ceviz ağacı sayısı ve üretimi [2] 

Yıllar 
Alan (da) Toplam ağaç sayısı Üretim Verim (kg/ağaç) 

Türkiye Kocaeli Türkiye Kocaeli Türkiye Kocaeli Türkiye Kocaeli 

2000 111.000 500 5.040.000 34.126 116.000 723 33 25 

2005 197.000 1420 6.780.000 43.973 150.000 1146 33 34 

2010 413.932 5.306 9.084.431 131.277 178.142 2.046 33 31 

2015 718.196 8.881 13.156.247 150.339 190.000 4.410 25 38 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

2014–2015 yıllarında yürütülen çalışmada, 

Kocaeli ili ve ilçelerinde ceviz yetiştiriciliğinin 

yoğun olduğu yerleşim birimleri gezilerek, 

seleksiyon kriterleri doğrultusunda 148 ceviz 

ağacından meyve örnekleri alınmıştır. Örneklerin 

alınma yerlerine göre dağılımı Çizelge 2’de 

verilmiştir. Meyve örneği alınan ağaçlar örnek 

alma sırasına göre 41.KCL.001’den başlayarak 

sırayla numaralandırılmış ve ağaçların 

gövdelerine yağlı boya ile tip numaraları 

yazılmıştır. 

Alınan örnekler yeşil kabuklarından ayrılmış, 

gazete kâğıtları üzerine serilerek oda sıcaklığında 

kurutulmuştur. Daha sonra standart bir kuruma 

sağlamak amacıyla, örnekler 25℃’ye ayarlanmış 

etüvde 24 saat süreyle tutulmuştur. Cevizlerde 

nem tayini yapıldıktan sonra örnek alınan 

meyvelerin kabuk rengi, meyve boyutları, meyve 

iriliği, meyve şekli, şekil indeksi, meyve ve iç 

ağırlığı, iç oranı, dolu ve sağlam iç oranı, kabuk 

kalınlığı, boş meyve oranı, iç rengi gibi meyve 

özellikleri belirlenmiştir [7, 9]. 

Çizelge 2. Meyve örneklerinin alınma yerlerine 

göre dağılımı 
Örnek alınan merkezler Örnek sayısı 

Merkez ilçe 21 

Başiskele 19 

Kartepe 28 

Derince 2 

Gölcük 32 

Karamürsel 25 

Körfez 21 

Toplam 148 
 

Çizelge 3. Örnek alınan 148 tipin meyve 

özelliklerine ait değişim aralıkları 
Meyve özellikleri Değişim aralığı 

Meyve uzunluğu (mm) 29.63–49.27 

Meyve genişliği (mm) 22.88–35.98 

Meyve yüksekliği (mm) 23.10–39.17 

Meyve ağırlığı (g) 6.33–16.96 

İç ağırlığı (g) 2.03–9.02 

İç oranı (%) 29.93–67.41 

Meyve şekli (yuvarlak) 94 

Meyve şekli (oval) 54 

Kabuk kalınlığı (mm) 1.19–2.30 

Kabuk rengi (açık) 6 

(Esmer) 108 

(Koyu) 34 

İç rengi (açık sarı) 10 

(Koyu sarı) 97 

(Kahverengi) 41 

Meyve iriliği (yuvarlak) ekstra 93 

1. Sınıf 1 
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Çizelge 4. Seçilen 35 tipin meyve özellikleri 
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1 41.KCL.004 35.34 33.77 33.97 12.00 3.98 33.18 1.04 Yuvarlak 2.14 Koyu Koyu sarı Ekstra 60 40 

2 41.KCL.013 37.26 29.14 31.52 12.03 5.78 48.04 1.22 Yuvarlak 1.57 Koyu Koyu sarı Ekstra 0 100 

3 41.KCL.020 49.27 29.12 33.35 12.72 4.89 38.43 1.57 Oval 1.73 Koyu Koyu sarı Ekstra 10 90 

4 41.KCL.024 35.57 31.21 32.59 12.21 5.89 48.23 1.11 Yuvarlak 1.58 Esmer Koyu sarı Ekstra 20 80 

5 41.KCL.026 41.65 33.27 34.26 12.57 5.47 43.50 1.23 Yuvarlak 1.61 Esmer Koyu sarı Ekstra 20 80 

6 41.KCL.032 36.92 27.76 29.92 11.99 6.72 56.07 1.28 Oval 1.53 Esmer Açık sarı Ekstra 20 80 

7 41.KCL.033 40.65 31.04 34.22 14.81 7.13 48.15 1.24 Yuvarlak 1.66 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

8 41.KCL.034 40.15 30.20 32.50 13.40 5.84 43.59 1.28 Oval 1.73 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

9 41.KCL.035 41.42 32.09 35.34 15.38 7.33 47.67 1.22 Yuvarlak 1.68 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

10 41.KCL.036 38.91 31.61 32.07 12.27 6.77 55.17 1.22 Yuvarlak 1.27 Esmer Açık sarı Ekstra 0 100 

11 41.KCL.039 38.13 31.38 33.12 12.05 6.39 53.05 1.18 Yuvarlak 1.77 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

12 41.KCL.043 37.91 31.01 35.01 13.08 5.24 40.07 1.14 Yuvarlak 1.66 Koyu Kahverengi Ekstra 0 100 

13 41.KCL.047 35.72 30.70 33.67 13.37 5.50 41.14 1.10 Yuvarlak 1.83 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

14 41.KCL.057 41.20 31.62 31.76 13.16 6.95 52.83 1.30 Oval 1.54 Esmer Açık sarı Ekstra 0 100 

15 41.KCL.068 32.58 29.66 32.85 12.43 5.15 41.44 1.04 Yuvarlak 1.96 Koyu Kahverengi Ekstra 0 100 

16 41.KCL.071 42.04 35.79 35.98 15.30 7.79 50.93 1.17 Yuvarlak 1.44 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

17 41.KCL.073 35.50 35.98 39.17 15.35 9.02 58.77 0.94 Yuvarlak 1.68 Esmer Açık sarı Ekstra 0 100 

18 41.KCL.078 39.90 31.98 36.15 14.94 6.89 46.12 1.17 Yuvarlak 1.82 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

19 41.KCL.080 39.61 32.70 33.01 12.45 6.20 49.78 1.20 Yuvarlak 1.56 Koyu Kahverengi Ekstra 10 90 

20 41.KCL.085 37.35 28.60 31.64 12.05 5.03 41.76 1.24 Yuvarlak 1.80 Esmer Açık sarı Ekstra 0 100 

21 41.KCL.089 37.84 30.34 33.10 11.93 5.89 49.39 1.19 Yuvarlak 1.60 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

22 41.KCL.091 35.77 31.32 32.59 12.14 6.33 52.14 1.11 Yuvarlak 1.61 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

23 41.KCL.092 41.56 32.15 31.84 12.01 3.75 31.23 1.29 Oval 1.76 Esmer Kahverengi Ekstra 10 90 

24 41.KCL.093 46.31 34.95 36.89 16.96 7.45 43.93 1.28 Oval 2.17 Açık Açık sarı Ekstra 0 100 

25 41.KCL.096 42.25 34.04 33.48 13.05 7.88 60.40 1.25 Oval 1.44 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

26 41.KCL.099 42.53 31.85 34.23 13.19 7.48 56.71 1.28 Oval 1.32 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

27 41.KCL.100 37.14 31.52 34.31 12.28 6.15 50.08 1.12 Yuvarlak 1.27 Koyu Kahverengi Ekstra 0 100 

28 41.KCL.103 35.87 32.41 34.45 12.45 6.33 50.85 1.07 Yuvarlak 1.73 Esmer Kahverengi Ekstra 0 100 

29 41.KCL.106 38.05 29.66 31.69 13.18 6.91 52.44 1.24 Yuvarlak 1.77 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

30 41.KCL.109 37.52 32.59 35.08 13.21 6.61 50.03 1.10 Yuvarlak 1.51 Koyu Koyu sarı Ekstra 0 100 

31 41.KCL.111 41.80 28.89 33.85 13.96 6.22 44.57 1.33 Oval 1.95 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

32 41.KCL.127 44.55 31.45 31.26 13.48 6.37 47.24 1.42 Oval 1.48 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

33 41.KCL.134 39.51 29.67 31.44 12.18 5.06 41.53 1.29 Oval 1.42 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

34 41.KCL.138 40.46 31.96 31.98 13.63 6.77 49.66 1.26 Oval 1.77 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

35 41.KCL.146 32.50 31.99 32.23 12.41 5.86 47.24 1.01 Yuvarlak 1.95 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

36 41.KCL.147 39.09 28.83 32.68 12.41 7.37 59.41 1.27 Oval 1.75 Esmer Koyu sarı Ekstra 0 100 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmanın ilk yılında 148 ağaçtan alınan 

meyve örneklerinin fiziksel değerlendirilmesi 

sonucunda meyve ağırlığı 12.00 g’ın üzerinde 

olan 36 tip yeniden örnek alınmak üzere 

seçilmiştir. Çizelge 3’te örnek alınan 148 tipin 

incelenen meyve özelliklerine ait değerlerinin 

değişim aralıkları ve Çizelge 4’te ise meyve 

ağırlığına göre seçilen 35 tipin meyve özellikleri 

verilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında ülkemizde 

birçok tarım bölgesinde yaşanan ilkbahar geç don 

zararları nedeniyle daha sonraki yıllarda 

ağaçlardan meyve örnekleri alınamamıştır. 

Kocaeli yöresinden alınan meyve örneklerinde 

meyve uzunluğu 29.63–49.27 mm, meyve 

genişliği 22.88–35.98 mm ve meyve yüksekliği 

23.10–39.17 mm aralığında belirlenmiştir. Seçilen 

36 tipin meyve boyutları; meyve uzunluğu 32.50 

mm (41.KCL.146)–49.27 mm (41.KCL.020), 

meyve genişliği 27.76 mm (41.KCL.032)–35.98 

mm (41.KCL.073) ve meyve yüksekliği 29.92 mm 

(41.KCL.032)–39.17 mm (41.KCL.073) arasında 

değişmiştir. 35 tipin tamamında meyve genişliği 

ve meyve yüksekliğinin 27.00 mm’den daha 

büyük bir değere sahip olduğu görülmüştür. 

Reis [5] incelediği tiplerde, meyve uzunlukları 

31.75–40.92 mm, meyve kalınlıkları 30.59–33.35 

mm ve meyve enlerinin 27.45–31.71 mm arasında 

değişim gösterdiğini belirlemiştir. Aslansoy [3], 

Sultandağı (Afyon) yöresinde gerçekleştirdiği 

çalışmada ümitvar seçilen genotiplerin kabuklu 
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meyve boyutlarını meyve uzunluğu 32.18–47.10 

mm, meyve genişliği 27.95–35.47 mm ve meyve 

yüksekliği 27.52–33.97 mm arasında bulmuştur. 

Serr ve Forde [6], yaptıkları bir çalışmada ticari 

ceviz çeşitlerinin meyve eninin 29.70 mm’den 

düşük olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

İncelenen 148 tipte meyve özelliklerine ait 

değerler; meyve ağırlığı 6.33–16.96 g, iç ağırlığı 

2.03–9.02 g, kabuk kalınlığı 1.19–2.30 mm ve iç 

oranı %29.93–%67.41 arasında belirlenmiştir. 

Seçilen tiplerin ise meyve ağırlığı 11.93g 

(41.KCL.089)–16.96 g (41.KCL.093), iç ağırlığı 

3.75 g (41.KCL.092)–9.02 g (41.KCL.073), kabuk 

kalınlığı 1.27 mm (41.KCL.036, 41.KCL.100)–

2.17 mm (41.KCL.093) ve iç oranı %31.23 

(41.KCL.092)–%60.40 (41.KCL.096) arasında 

değişmiş olup meyve şekli 22 tipte yuvarlak, 13 

tipte oval olarak belirlenmiş ve tiplerin tamamında 

ekstra meyve görülmüştür. 

Reis [5], seçilen 10 tipin meyve ağırlıkları 

10.22–12.40 g, iç ağırlıkları 5.36–6.73 g, kabuk 

kalınlıkları 1.35–2.12 mm ve iç oranlarının 

%44.59–63.01 arasında değiştiğini tespit etmiştir. 

Aslansoy [3] tarafından seçilen genotiplerde 

meyve ağırlıkları 7.72–13.37 g, iç ağırlıkları 4.07–

7.13 g, randıman %44.74–%61.08 (03.SUL.034) 

ve kabuk kalınlığı 0.98–1.51 mm arasında 

bulunmuştur. 

Meyve özellikleri açısından incelemeye değer 

bulunan tiplerde kabuk rengi açık (1 tip) 

(41.KCL.093), esmer (27 tip) ve koyu (7 tip); iç 

rengi ise açık sarı (6 tip), koyu sarı (24 tip) ve 

kahverengi (5 tip) olarak belirlenmiştir. Akça ve 

Muratoğlu [1] tarafından yapılan çalışmada 28 

tipte kabuk rengi açık, 11 tipte esmer ve 5 tipte ise 

koyu, Karadeniz ve Şahinbaş [4]’ın seçtikleri 

tiplerde ise meyve kabuk rengi 10’unda açık, 

7’sinde orta ve 1’inde koyu olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, Kocaeli yöresinde 

gerçekleştirilen bu çalışma ile hem yörenin ceviz 

varlığı belirlenmiş hem de ülkemizde 

gerçekleştirilen diğer seleksiyon çalışmalarına bir 

yenisi daha eklenerek genetik kaynaklarımızın 

koruma altına alınması sağlanmıştır. 
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WALNUT PRODUCTION STATUS IN PAKISTAN 

 
 

Muhammad SAMEEULLAH1 Turan KARADENİZ¹ 
 

SUMMARY 

 

In Pakistan almost 226 indigenous walnut (Juglans regia L.) growing in Northern region 

KPK province including Malakand division (districts of Swat, Dir, Bunir, Chitral, Shangla 

and Malakand Agency), Kaghan (district Mansehra), in Gilgit–Baltistan province have a 

number of walnut clusters, and Leepa in Neelum valley and Muffazarabad in Azad Jammu 

& Kashmir. According to country report of FAO for Pakistan, walnut is native fruit tree. 

The introduced exotic cultivars are Chandler, Hartley, Lam, Germisara, lupanesti, Valerie, 

Odum, Sere and Sulemani. There are also local selections viz. MS–1, MS–2, MS–18 from 

Malakand, SW–1, SW–3′ from Swat, Dir–2 and Chitral–I, Chitral–2, Chitral–3, Kurram–

1, Kurram–2, Kurram–3, Kurram–4. The production of walnut is continually reducing 

over the period of time. Therefore, training of scientific manpower, breeding of high 

yielding cultivars, and dissemination of cultural practices to farmer community is 

important in order to enhance production area and yield. 

 

Keywords: Walnut, Pakistan, production, breeding, cultivar, status 

 

 

INTRODUCTION 
 

In Pakistan almost 226 indigenous [9] walnut 

(Juglans regia L.) growing in Northern region. 

Two exotic verities Serr and Payne available from 

Agricultural Research Institute Mingora, Swat, 

KPK. Walnut is on an area of 1.497 ha [3]. In two 

Fruit Research Stations, the practice of grafting 

has begun recently and introduced cultivars from 

California are being propagated. In Chitral, a local 

selection which appears promising is being 

propagated by the staff of the Fruit and Vegetable 

Development Board [1]. According to country 

report of Food and agriculture organization [2] for 

Pakistan walnut is native fruit tree. The Hindu–

Kush Himalayan region of Pakistan is very rich in 

fruit and nut biodiversity as a result of the wide 

range in climate. However, proper walnut 

orchards are missing in the northern region of 

Pakistan since farmers practice walnut growing on 

marginal lands [9]. Although great genetic 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 

diversity exist in the local germplasm however, 

proper documentation by molecular markers of the 

genetic material is limited and few studies has 

been reported [6]. 

 

Walnut Growing Region in Pakistan 

 

The walnut growing areas in Pakistan are 

mostly located in Khyber Pakhtunkhwa (KPK) 

province, Gilgit–Baltistan and also in Azad 

Kashmir region (Figure 1). In KPK province main 

growing region is Malakan which account 82% of 

total walnut production of the country 

(Anonymus, 1999–2000). The walnut cultivated at 

an altitude of 925–3000 m. A population of wild 

type walnut trees can be found on an altitude 1550 

m to 3000 m especially in Kaghan valley [8]. The 

introduced exotic cultivars are Chandler, Hartley, 

Lam, Germisara, lupanesti, Valerie, Odum, Sere 

and Sulemani. There are also local selections viz. 

MS–1, MS–2, MS–18 from Malakand, SW–1, 
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SW–3′ from Swat, Dir–2 and Chitral–I, Chitral–2, 

Chitral–3, Kurram–1, Kurram–2, Kurram–3, 

Kurram–4. 

 

 
Figure 1. Walnut growing areas in Pakistan. Red 

color line encircling areas represent the 

walnut growing regions of Pakistan 

 

 
Figure 2. Walnut production with shell in Pakistan 

over the two decades. Source FAO STAT 

 

 
Figure 3. The yield of walnut production with 

shell in Pakistan. Source: FAO STAT 

 

Growth and Yield of Walnut 

 

The growth of walnut tree varies from region 

to region. The biggest tree located in Chitral area 

has a circumference of 6.8 m while on the other 

hand height of the trees in the limits of 40–50 m 

[10]. Since the walnut (Juglans regia) is a long 

lasting species up to 100–200 years even more 

around 1000 years old trees can be found [7]. The 

nuts produced from wild type trees are smaller in 

size and rounder having a thicker sheller. Due to 

growing seedlings from seeds there is huge 

variability in nut size, shape, shell thickness, color 

and taste of kernels [10]. In worldwide walnut 

production is 1,000,000 metric tons annually [2]. 

While in Pakistan walnut production with shell 

was recorded from 18000–20000 tonnes/year 

during the 1993–2001. However, this production 

suddenly declined to 14000 tonnes/year in 2002 

and almost stable at 10000 tonnes/year during 

2011 to 2013 as shown in Figure 2 [2]. The yield 

of walnut production was around 10 tonnes/Ha 

since 1993–2009 however yield declined to 8 

tonnes/Ha in 2013 (Figure 3). 

 

Possible Solutions to Improve Production of 

Walnut in Pakistan 

 

These statistics shows that walnut production 

in Pakistan continuously under deterioration. 

These downfalls in production could be due to 

several factors including deforestation, lack and 

disease pest management, inappropriate 

agronomic practices and the use of unimproved 

genotypes. There is a big potential of introducing 

the improved walnut cultivars through 

introduction, selection or hybridization breeding 

methods. One solution can be the replacing of wild 

type walnut trees into cultivated by practice of 

grafting superior cultivars on wild type walnut 

population. This method has been successfully 

employed in Turkey [5, 11]. 

 

 

CONCLUSION 

 

The integrated approaches should be followed 

to improve the production and yield of walnut in 

Pakistan. Training of researchers involved in 

walnut improvement program and subsequently 

introduction, selection, hybridization and grafting 

methods should be employed. Rich experience of 

Turkish scientists working in walnut production 

can be greatly helpful to improve the walnut 

production in Pakistan. 
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IN SILICO IDENTIFICATION OF THE GENES THAT 

CONTROL FLOWERING TIME IN WALNUT (Juglans regia) 

 
 

Muhammad SAMEEULLAH1 Turan KARADENİZ¹ 
 

SUMMARY 
 

Walnut (Juglans regia) is an important source of fatty acids consisting of saturate and 

unsaturated fats. Recently, genome sequencing of walnut has been completed with size of 

606 Mbp and chromosome numbers (2n) 32. Very little information has been known about 

flowering genes of walnut because of its perennial growth habit. With the whole genome 

sequencing, studies of flowering genes will led to accelerate the finding of key genes 

responsible for late or early flowering habit in walnut. We have found putative key genes 

related to control of flowering time. These genes would act as functional marker to identify 

early and late flowering cultivars of walnut. Ten gene families has been found in walnut 

genome which controlling flowering timing in the flowering pathway. The gene families are 

(1) Agamous–like MADS–box protein AGL3 (2) Floral homeotic protein APETALA 3, (3) 

Flowering time control protein I (4) Photoperiod independent protein (5) Early flowering 

protein (6) Flowering time control protein II (7) Protein TERMINAL FLOWER 1 (8) 

Vernalization (9) Polycomb group protein. These genes would be important source of 

selection of cultivars for breeding new cultivars of walnut. 

 

Key words: Walnut, flowering time genes, gene families, breeding, cultivar, genome 

 

 

INTRODUCTION 

 

Walnut (Juglans regia) is an important nut tree 

which is rich in saturated and unsaturated fatty 

acids [4, 5]. Flowering is transition of vegetative 

tissues to reproductive tissues in the life cycle of 

the angiosperms. The flowering is tightly 

controlled by internal and external environment 

cues. These internal and external cues determine 

the timing of flowering in the plant’s life cycle. A 

little information about walnut flowering genes is 

reported so far [6, 9]. In Arabidopsis thaliana the 

transition of secondary inflorescne to flowering is 

mediated by endogenous and environmental cues 

which regulate the expression of transcription 

factor encoding floral meristem identity gene 

LEAFY (LFY) [2, 3]. Other flowering regulators 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 

Agamous–like MADS–box protein AGL3, Floral 

homeotic protein APETALA 3, Flowering time 

control protein I, Photoperiod independent 

protein, Early flowering protein, Flowering time 

control protein II, Protein terminal flower 1, 

Vernalization and Polycomb group protein. 

Such as which have been characterized in 

Arabidopsis thaliana not yet determined in 

walnut. The whole genome sequence of walnut 

(Juglans regia) has been sequenced and the 

genome annotation information is available 

publicly [8]. The aim of this study was to identify 

in silico based genes related to flowering in walnut 

genome and their evolutionary relationship with 

Arabidopsis flowering genes. 
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MATERIALS AND METHODS 

 

The flowering genes were identified by the key 

words like floral, flowering in the annotated 

genome. The corresponding protein sequences of 

the flowering genes were then retrieved from the 

walnut genome database [8]. The Arabidopsis 

homologues of the walnut flowering genes were 

used to construct phylogenetic tree using neighbor 

joining method by MEGA 7.0 [10]. 

 

Conserved Domain Sequence Determination 

Conserved domain sequence of walnut 

flowering genes were determined by using 

proteins sequences in NCBI conserved domain 

database (CDD) [7]. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Agamous–Like MADS–Box Protein AGL3 

In this gene family walnut gene JrAGL4 found 

which is homologue to Arabidopsis thaliana 

AtAGL3, AtAGL4. This gene family belongs to 

MADS superfamily and contains conserved 

domain MADS_MEF2_like domain–containing 

protein. 

 

Floral Homeotic Protein Apetala 3 

In this gene family two walnut genes JrAP3.1 

and JrAP3.2 found which are homologue to 

Arabidopsis thaliana AtAP3. This gene family 

belongs to MADS and K–box superfamily and 

contains conserved domains MADS_MEF2_like 

and K–box. 

 

Flowering Time Control Protein I FY 

In this gene family walnut gene JrFY, found 

which is homologue to Arabidopsis thaliana 

AtFY. This gene family belongs to WD40 

superfamily and contains conserved domain 

WD40. 

 

 

 

Photoperiod Independent Protein 

In this gene family walnut gene JrPIE1 found 

which is homologue to Arabidopsis thaliana 

AtPIE1. This gene family belongs to HSA 

superfamily and contains conserved domain HAS. 

 

Early Flowering Protein 

In early flowering gene family two walnut 

genes JrELF3.1, JrELF3.2 were found. 

Arabidopsis homologue to this gene family is 

AtELF3. This gene family belongs to SPOC 

superfamily with conserved domain of SPOC 

[11]. 

 

Flowering Time Control Protein II 

In flowering time control protein II gene family 

one walnut genes JrFCA was found. Arabidopsis 

homologues to this gene family are AtFPA, 

AtFCA. This gene family belongs to RRM_SF and 

WW superfamily with conserved domain of 

RRM2_FCA and WW [12]. 

 

Protein Terminal Flower 1 

In protein terminal flower I gene family two 

walnut JrTFL1.1, JrTFL1.2 genes were found. 

Arabidopsis homologue to this gene family is 

AtFL1. This gene family belongs to PEBP 

superfamily protein [13]. 

 

Vernalization 

In vernalization gene family one walnut genes 

JrVRN2 was found. Arabidopsis homologue to 

this gene family is AtVRN2. This gene family 

belongs to VEFS–Box superfamily with 

conserved domain of VEFS–Box [14]. 

 

Polycomb Group Protein Embryonic Flower2 

In Polycomb group protein EMBRYONIC 

FLOWER 2 gene family two walnut JrEMF2.1, 

JrEMF2.2 genes were found. Arabidopsis 

homologue to this gene family is ATEMF2. This 

gene family also belongs to VEFS–Box 

superfamily with conserved domain of VEFS–

Box as vernalization gene family [14]. 
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Figure 1. Phylogenetic tree of walnut flowering gene families. The tree was constructed by neighbor 

joining methods with 1000 repeats 

 

 
Figure 2. Conserved domain sequence of the walnut JrAGL4 gene 

 

 
Figure 3. Conserved domain sequence of the walnut genes JrAP3.1 and JrAP3.2 

 

 
Figure 4. Conserved domain sequence of the walnut JrFY gene 
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Figure 5. Conserved domain sequence of JrPIE1 gene 

 

 
Figure 6. Conserved domain sequence of genes JrELF3.1, JrELF3.2. 

 

 
Figure 7. Conserved domain sequence of gene JrFCA. 

 

 
Figure 8. Conserved domain sequence of genes JrTFL1.1, JrTFL1.2. 

 

 
Figure 9. Conserved domain sequence of gene JrVRN2. 

 

 
Figure 10. Conserved domain sequence of genes JrEMF2.1, JrEMF2.2. 

 

 

CONCLUSION 
 

Based on datamining of walnut genome 

sequence we could able to identify 9 gene families 

of walnut belong to flowering gene families based 

on close relation with Arabidopsis thaliana 

flowering genes. These genes will be important 

assets to dissect early or late flowering mechanism 

in walnut. Since timing of flowering in walnut is 

crucial to escape from late frost in early spring. 

Therefore, these genes would be beneficial to 

understand the flowering time and further to 

screen the early or late flowering walnut 

genotypes. 
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CEVİZ ISLAHINDA BİYOTEKNOLOJİNİN KULLANIMI 

 
 

Akife DALDA ŞEKERCİ1 Mehmet YAMAN¹ Ahmet SAY2 
 

ÖZET 

 

Tüm dünyada yetiştiriciliği yapılan ceviz çeşitleri şans çöğürlerinden veya ıslah 

programlarından meydana gelmiştir. Bu çeşitlerin karakterize edilmesi ıslahçılar için 

oldukça önemlidir. Ceviz ağaçlarının son yıllara kadar tamamen tohumdan aşısız olarak 

üretilmesi, ülkemizin geniş bir ceviz popülasyonuna sahip olmasına neden olmuştur. 

Genetik açılımdan dolayı her bir ceviz ağacı bir çeşit ya da genotip durumundadır. Bu 

durum ıslah açısından önem arz etmesine karşın, birörnek bitki sağlama bakımından 

olumsuz bir durumdur. Ek olarak, çeşitlerin ismine doğru olarak kısa zamanda 

tanımlanması meyvecilikte oldukça önemlidir. Ancak genetik çeşitliliği karakterize etmek 

için kullanılan morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yöntemler çevresel faktörlerden 

etkilenmekte ve uzun zaman almaktadır. Biyoteknolojinin kullanımı ile bu olumsuz 

durumun üstesinden gelinebilmektedir. DNA markör teknikleri ile farklı ekolojideki 

genetik materyallerin karakterize edilmesine olanak sağlanmaktadır. Cevizlerde 

moleküler markör teknikleri ceviz türlerinin sınıflandırılmasına, ceviz çeşitlerinin 

karakterizasyonuna, genetik haritalama çalışmalarına, melez bitkilerin belirlenmesine ve 

genetik haritaların oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum ülkemizdeki ceviz 

yetiştiriciliği ve ıslahı için oldukça önemlidir. Bu çalışmada cevizde şimdiye kadar yapılmış 

olan biyoteknolojik çalışmalar göz önüne alınarak biyoteknolojinin ceviz ıslahında 

kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, biyoteknoloji, moleküler, markör 

 

SUMMARY 

 

USAGE OF BYOTECHNOLOGY ON WALNUT BREEDING 

 

All varieties of walnut cultivation has occurred in the world of the chance seedling or 

breeding programs. The characterization of this kind is very important for breeders. To 

be produced entirely from non–grafted walnut tree seed until recent years, it has led to 

having a large walnut population of our country. Due to genetic evolution, each walnut tree 

is a variety or genotype. Although this situation has not important for breeding, it is a 

negative situation in terms of providing uniform plants. In addition, the identification of 

varieties in a short time is very important in fruit production. However, that is used to 

characterize the genetic diversity of morphological, physiological and biochemical methods 

are influenced by environmental factors, and it takes a long time. With the use of 

biotechnology can point to overcome this adverse situation. DNA marker techniques are 

provided to allow the characterization of the genetic material in different ecology. The use 

of molecular marker techniques in walnut, walnut species classification, the 

characterization of walnut varieties, genetic mapping studies, enabling the identification of

                                                      
1 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ 
2 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, KAYSERİ 
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hybrid plants and genetic maps to be created. This is very important for walnut production 

and breeding in our country. In this study, which is made of walnut so far biotechnological 

studies intended to provide information about the use of biotechnology, taking into account 

the possibilities of walnut breeding. 

 

Keywords: Walnut, biotechnology, molecular marker 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz, Dicotiledoneae sınıfı, Juglandales 

takımı, Juglandaceae familyasının Juglans 

cinsine ait sert kabuklu bir meyve türüdür [1]. 

Juglans cinsi içerisinde 21 kadar tür kuruyemiş ve 

kereste olarak ekonomik öneme sahiptir, 

çoğunlukla Juglans regia’nın kültürü ve ticareti 

yapılmaktadır [2, 3, 4]. Juglans regia, Doğu 

Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın doğusundan 

Himalaya dağlarının ötesinde kalan ülkeleri içeren 

geniş bir alanın doğal bitkisidir [1]. J. regia’nın 

anavatanlarından biri olan Türkiye’nin yıllık ceviz 

üretimi 2014 TUİK verilerine göre 180.807 tondur 

[5]. Tüm dünyada yetiştiriciliği yapılan ceviz 

çeşitleri şans çöğürlerinden veya ıslah 

programlarından meydana gelmiştir. Bu çeşitlerin 

karakterize edilmesi ıslahçılar için oldukça 

önemlidir. Türkiye’nin 2014 yılı itibariyle meyve 

veren ve meyve vermeyen toplam ceviz ağacı 

sayısı 7 milyon dolayında olup bunların büyük bir 

kısmı tohumdan çıkmıştır ve genetik açılımdan 

dolayı her bir ceviz ağacı bir çeşit ya da genotip 

durumundadır. Bu durum ıslah açısından çok 

önemli olmasına karşın, birörnek bitki sağlama 

bakımından olumsuz bir durumdur [4]. Ayrıca 

çeşitlerin ismine doğru olarak kısa bir süre 

içerisinde tanımlanması meyvecilikte çok 

önemlidir. Ancak genetik çeşitliliği karakterize 

etmek için başvurulan morfolojik, fizyolojik ve 

biyokimyasal yöntemler uzun zaman almakta ve 

çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bunların 

yanı sıra günümüzde ticari öneme sahip olan 

genotipler çoğunlukla vegetatif olarak 

çoğaltılmaktadır. Bazı önemli özellikler çevre 

koşullarının da etkisi ile çoğaltım sırasında 

kaybolarak görülemeye bilmektedir. Bu nedenle, 

genetik çeşitlilik ve ceviz genotiplerimizin genetik 

yapısının değerlendirilmesi ve koruma altına 

alınması, gelecekte yapılacak olan ıslah 

programları için çok önemli olabilir. Ek olarak var 

olan ceviz gen havuzumuzun potansiyeli hakkında 

temel genetik bilgi sağlamak için, ıslah 

materyalleri arasındaki genetik ilişkiyi ve genetik 

çeşitliliği bilmek yeni geliştirilecek olan stratejiler 

için önem arz etmektedir. 

Dolayısı ile ceviz gen kaynağının içerisinde yer 

alan genotipler arasında genetik ilişkiyi ve genetik 

varyasyonu belirleme gen kaynaklarının verimli 

bir şekilde kullanımını etkileyecek önemli bir 

konudur. DNA markör teknikleri ile farklı 

ekolojilerdeki genetik materyallerin karakterize 

edilmesi sağlanmaktadır. Moleküler markır 

yöntemleri kullanarak ceviz genetik materyalleri 

karakterize etmek ve ıslah amaçlı genotipler 

arasındaki genetik ilişkileri tespit etmek 

önemlidir. Araştırmacılarda, geleneksel ıslah 

metotları yerine, moleküler markır teknikleri 

üzerine odaklanmaya başlamışlardır. 

EUROGENE (European Forest Genetic 

Resources Programme = Avrupa Orman Genetik 

Kaynakları Programı) Ceviz genetik 

kaynaklarının toplanması ile ilgili olmasına 

rağmen, genetik ilişkilerin belirlenmesiyle ilgili 

çalışmaların eksikliği, çalışmalarını 

kısıtlamaktadır. Ceviz genotipleri ve fenotipik 

özellikleri arasındaki genetik ilişkilere ait bilgiler 

ceviz ıslah programlarında çok yararlı olacaktır. 

Bunlara ek olarak dayanıklılık ıslahında 

biyoteknolojinin kullanımı da önemli çalışma 

konularından biridir. Cevizde Colletotrichum 

gloeosporioides’in sebep olduğu antraknos da 

önemli ceviz hastalıklarından biridir ve üretimde 

ciddi kayıplara sebep olmaktadır [6]. Hastalığın 

kontrolünde kimyasal uygulamaları ile mücadele 

yapılabilmekte ancak bu da çevresel faktörler ve 

patojenlerin ilaca olan dayanıklılığı ile 

kısıtlanabilmektedir [7, 8]. Bu yüzden dayanıklılık 

ıslahı kaçınılmazdır. Dayanıklılık genleri ile 

bağlantılı olan genetik markırlar ıslahın etkinliğini 

arttırmaktadır. Genetik markırların geliştirilmesi 

ile cevizden izole edilen dayanıklı genler 

vasıtasıyla antraknos için dayanıklılık ıslah 

programları geliştirilebilir [9]. 

 

Cevizde Biyoteknolojinin Kullanımı 

Bugüne kadar ceviz çeşitlerinin 

tanımlanmasında genellikle biyokimyasal [10, 11] 
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yöntemler kullanılmaktaydı ancak son yıllarda 

DNA markörleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Bitkilerde genetik ilişkileri ortaya çıkarmak için 

kullanılan ilk DNA markörü RFLP (Restriction 

Fragment Lenght Polymorphisms) olmuştur. 

Fakat bu yöntemin maliyetinin çok yüksek ve 

yavaş olması PCR’a (Polymerase Chain Reaction) 

dayalı moleküler markörlerin gelişmesine neden 

olmuştur. Bu markörlerin bazıları RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP 

(Amplified Fragment Lenght Polymorphisms) ve 

mikrosatellitlerdir. Cevizlerde de moleküler 

markör tekniklerinden ilk olarak RFLP yöntemi 

kullanılmıştır. RFLP tekniği ceviz türlerinin 

sınıflandırılmasında, ceviz çeşitlerinin 

karakterizasyonunda ve genetik haritalama 

çalışmalarında [12], RAPD yöntemi de melez 

bitkilerin belirlenmesinde [13] ve genetik 

haritaların oluşturulmasında [14] kullanılmıştır. 

Bunların yanında Juglans nigra’nın genomik 

kütüphanesinden mikrosatellit (SSR) primerler de 

geliştirilmiş [15] ve J. regia’da polimorfizm 

bakımından test edilmişlerdir [16, 17, 18]. 

Genetik çeşitliliği belirlemek için birçok teknik 

uygulanabilir. Yapılan bazı çalışmaların örnekleri 

şu şekildedir; isozymes [19, 13, 20, 21, 10]. RFLP 

markır yöntemi çalışmaları [12, 10], RAPD 

moleküler markır çalışmaları [22, 23, 24], ISSR 

moleküler markır çalışmaları [25, 26], AFLP 

moleküler markır çalışmaları [27, 28] SNP’ler 

[29] ve SSR moleküler markır çalışmaları [30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43] 

şimdiye kadar yapılan çalışmalara örnek 

gösterilebilir. Yukarıda belirtilen RFLP, RAPD 

ISSR ve SSR yöntemleri kullanılarak ceviz 

çeşitlerinin karakterizasyonu ile ilgili çalışmalar, 

gen kaynaklarında bulunan tüm ceviz çeşitleri 

genetik olarak tanımlamaya olanak sağlamaktadır. 

Ülkemizde ceviz genotiplerinin moleküler 

karakterizasyonu ile ilgili ilk çalışma Kafkas ve 

ark. Tarafından [44] AFLP ve SAMPL teknikleri 

kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada 21 ceviz 

genotipi kullanılmıştır. Ancak, böyle bir 

çalışmanın ülkemiz genetik kaynaklarında 

bulunan önemli tüm ceviz genotipleri için 

yapılması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalar 

çeşitlerin genetik yapılarının doğru şekilde 

belirlenerek, babalık ve soyağacı bilgilerinin elde 

edilmesine fayda sağlayacaktır. 

 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 

Ceviz yetiştiriciliği yapan ve gen kaynağına 

sahip olan her ülkenin yapması gerektiği gibi 

ülkemizin de kendi ceviz gen kaynaklarını DNA 

düzeyinde tanımlaması gerekmektedir. Bu durum 

ülkemizdeki ceviz yetiştiriciliği ve ıslahı için 

oldukça önemlidir. Böylece ülkemiz gen 

kaynaklarında bulunan ceviz çeşit ve 

genotiplerinin DNA parmak izlerinin 

çıkartılmasıyla ülkemizde büyük sorun haline 

gelen ismine doğru ceviz fidanı üretimi ve 

dağıtımı kontrol edilebilir hale gelebilecek ve 

ileride yapılacak ıslah çalışmalarına da genetik 

bilgi sağlanmış olacaktır. Moleküler araçlar ve 

DNA belirteçlerindeki yeni gelişmeler ceviz 

genotiplerinin biyoçeşitliliğinin belirlenmesinde 

doğrudan etkili olabilecektir. Ülkemizde çeşitli 

moleküler markır yöntemleri yapılan çalışmalarda 

kullanılmıştır [44]. Ceviz genotiplerinin yayılım 

alanlarının belirlenmesinde, gen kaynaklarının 

karşılaştırılmasında, ceviz genotiplerinin 

karakterizasyonunda ve ceviz ıslah 

programlarında en iyi ebeveynlerin seçilmelerine 

yardımcı olmak amacı ile bu şimdiye kadar 

yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar 

kullanılabilir. Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğinin 

en önemli sorunu ismine doğru aşılı ceviz fidanları 

ile kapama bahçelerinin kurulamamasıdır. Bu 

nedenle, bu çalışma sonucunda elde edilen ceviz 

genotiplerine özgü DNA parmak izleri ceviz 

fidanlarının ismine doğru olup olmadığının 

belirlenmesinde kullanılabilir. Bunların ötesinde, 

cevizde gençlik kısırlığı dönemi uzun olduğu için 

cevizde moleküler ıslaha geçişin bir an önce 

sağlanması gerekir. Bu da bundan sonra cevizde 

ekonomik öneme sahip bazı bitki özellikleri ile 

ilişkili DNA markörlerinin geliştirilmesine 

bağlıdır. Bu nedenle, bundan sonra yapılacak 

çalışmalara genetik haritalama ve QTL 

(quantitative trait loci) analizlerinin eklenmesi de 

önemlidir. 
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KAYSERİ İLİNİN CEVİZ ÜRETİM POTANSİYELİ 
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Aydın UZUN¹ Ahmet SAY2 
 

ÖZET 
 

Türkiye iklim ve toprak yapısı bakımından ceviz (Juglans regia) yetiştiriciliğine uygun 

olması sebebiyle dünya üretiminde söz sahibi olan ülkelerden birisidir. Son yıllarda ceviz 

üretimine olan ilgi nedeniyle üretim ve bahçe sayısı git gide artmaktadır. Türkiye’de ceviz 

üretimi hemen hemen her ilde az da olsa ekonomik olarak yapılmaktadır. Üretim yapılan 

iller arasında Kayseri ili de yer almaktadır. Kayseri ilinde ceviz üretimi yıllar itibariyle 

artış göstermektedir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında ceviz üretimi 1124 ton, 2005 

yılında 1361 ton ve 2010 yılında 1385 ton şeklinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise üretim, 

meydana gelen ilkbahar geç donları sebebiyle üretim 650 tona gerilemiştir. Kayseri ili, ilçe 

bazında incelendiğinde ceviz üretiminde 2000 yılında 314 ton ile Yahyalı en fazla üretimi, 

6 ton ile Özvatan en az üretimi, 2005 yılında 286 ton ile Melikgazi en fazla üretimi, 8’er 

tonla Pınarbaşı ve Özvatan en az üretimi, 2010 yılında yine Melikgazi 250 ton ile en fazla 

üretimi, Pınarbaşı 1 tonla en az üretimi gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Akkışla ilçesi öne 

çıkarak 165 ton ile en fazla üretimi gerçekleştirirken, Develi, Hacılar ve Sarız ilçeleri 3’er 

tonla en düşük üretimi meydana getirmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, ceviz, Juglans regia, Kayseri 

 

SUMMARY 

 

WALNUT PRODUCTION POTENTIAL OF KAYSERI PROVINCE 

 

Since Turkey has quite avaialble climate and soil conditions for walnut (Juglans regia) 

cultivation, it has a significant share in world production. In recent years, there is an 

increasing interest in walnut culture and thus both the number of orchards and production 

are increasing. Walnut is cultivated more or less almost everywhere in Turkey. Kayseri is 

also among these places and walnut production is increasing in every year. According to 

TUIK data, walnut production was 1124 tons in 2000, 1361 tons in 2005 and 1385 tons in 

2010. The production decreased to 650 tons in 2014 because of spring late frosts. 

Considering the walnut production values of the towns of Kayseri Province, it was observed 

that Yahyalı had the greatest production with 314 tons and Özvatan had the least 

production with 6 tons in the year, Melikgazi had the greatest production with 286 tons 

and Pınarbalı and Özvatan towns with 8 tons of each had the least production in the year 

2005, Melikgazi had the greatest production with 250 tons and Pınarbaşı had the least 

production with 1 ton in the year 2010. In the year 2014, Akkışla was prominent with 165 

tons and the towns Develi, Hacılar and Sarız had the least productions with 3 tons of each. 

 

Keywords: Turkey, walnut, Juglans regia, Kayseri 
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GİRİŞ 
 

Türkiye, bitki çeşitliliği ve bitki genetik 

kaynakları bakımından dünya ülkeleri içerisinde 

önemli bir konuma sahiptir. Türkiye de genetik 

çeşitliliğin farklılık göstermesi gibi iklim ve 

toprak şartları da değişkenlik göstermektedir. Bu 

iklim farklılığı ülkemizde farklı ekolojilerde 

genetik çeşitliliğin artmasına ve birçok bitki 

türünün yetişmesine imkân sağlamaktadır [1]. 

Bitki genetik çeşitliliğin bu denli fazla olması 

Türkiye tarihinde meyvecilik kültürünü de önemli 

bir noktaya getirmiştir. Türkiye’de tropik, 

subtropik ve yaprağını döken 85’in üzerinde bitki 

türü yetişmektedir [1]. 

Ceviz (Juglans regia), bu meyve türleri 

arasında yer almaktadır. Dünya üzerinde ceviz 

Türkiye’nin doğusundan, Ermenistan, 

Azerbaycan, İran, Pakistan, Nepal Dağları, 

Tibet’ten Merkez Asya’ya kadar dağılım gösterir 

[2] ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında yer 

almasından dolayı ceviz ülke içerisinde doğal 

olarak oldukça geniş bir yayılışa sahiptir. Ayrıca 

ceviz, taze olarak tüketiminin yanı sıra, çikolata 

endüstrisi, fırınlanmış gıda sanayisinde ve tıp 

alanında kullanım görmektedir [1]. Cevizin çok 

amaçlı kullanım görmesi, yüksek fiyata alıcı 

bulması ve geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip 

olmasından dolayı Türkiye’de üreticilerin 

dikkatini çekmesine sebep olmuştur. Bu 

gelişmeler sonucunda da Türkiye ceviz üretimi 

büyük bir ivme kazanmıştır. 

Türkiye 2013 FAO verilerine göre 3.458.046 

ton olan dünya ceviz üretiminde 1.700.000 ton ile 

ilk sırada yer alan Çin, 453.988 ton ile ikinci sırada 

yer alan İran, 420.000 ton ile üçüncü sırada yer 

alan ABD’den sonra dördüncü sırada yer alarak 

212.140 ton ile bu üretimin %6.13’lük kısmını 

oluşturmaktadır. 

Türkiye’de ceviz üretiminde yıllara göre bazı 

iniş çıkışlar yaşanmaktadır. Bu iniş çıkışların asıl 

nedeni cevizin ilkbaharda erken yapraklanması ve 

dolayısıyla ilkbahar geç donlarından 

etkilenmesidir. İlkbahar geç donlarına rağmen 

yıllar itibariyle Türkiye’de ceviz üretimi düzenli 

bir artış göstermektedir (Çizelge 1). 

Türkiye’de ceviz üretimi bir bölgede 

yoğunlaşmak yerine hemen hemen her ilde 

ekonomik olarak yapılmaktadır (Çizelge 2). 

Ekonomik olarak ceviz üretimi yapan iller 

arasında Kayseri ili de yer almaktadır. 37°45' ve 

38°18' kuzey enlemleri ve 34°56' ve 36°59' doğu 

boylamları arasında yer alan Kayseri, 16.865 

km²’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin yaklaşık 

%2.2’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmış olan şehirde, gelişen sanayi 

yatırımları, tarımsal aktivitenin yeteri kadar 

gelişememesine sebep olmuştur [3]. Bulunduğu 

coğrafyası ve topoğrafik yapısı gereği ülkemizin 

iç orta kısmında yer alan Kayseri, yazları sıcak ve 

kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan ılıman 

iklim kuşağı içerisinde yer aldığından, meyve 

yetiştiriciliğini sınırlayan ilkbahar geç donları ve 

sonbahar erken donlarıyla sık sık karşılaşılan bir 

ekolojiye sahiptir. 

Gelişen teknoloji, yeni sulama sistemleri, 

modern bahçe tesisi, bodur yetiştiricilik, budama 

şekilleri vb. gelişmeler son yıllarda tarımsal 

üretimde de kendisini göstermiş ve birim alandan 

en çok verimin alındığı bahçe bitkileri 

yetiştiriciliği, her geçen gün Kayseri’de de 

üreticilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. İlde 

sulama imkânlarının artmasıyla birlikte yeni 

kurulan meyve bahçelerinin genellikle son sistem 

modern tesisler olduğu görülmektedir. Bu meyve 

bahçeleri arasında ceviz bahçelerinin sayısı da gün 

geçtikçe artış göstermektedir. 

2000 yılı TÜİK verilerine göre Kayseri ilinde 

en fazla ceviz üretimi yapan ilçe 314 ton ile 

Yahyalı’dır. Bunları sırasıyla 206 ton ile 

Melikgazi, 150 ton ile Develi ve Yeşilhisar ilçeleri 

takip etmektedir. En az üretim yapılan ilçeler ise 

13 ton ile İncesu, 9’ar ton Pınarbaşı, Felahiye ve 

Özvatan’dır. 

2005 TÜİK verilerinde ise birinci sırayı 286 

ton ile en fazla üretimi yapan Melikgazi ilçesi 

almıştır. 250 ton ile Yahyalı, 160 ton ile Akkışla, 

134 ton ile Bünyan ilçeleri üretimde önde gelen 

ilçeler iken, 21 ton ile Sarıoğlan, 9 ton ile 

Felahiye, 8’er tonla Özvatan ve Pınarbaşı en az 

üretim yapan ilçeleri oluşturmuştur. 

2010 yılı verilerinde Melikgazi 2005 yılına 

benzer olarak 250 ton ile en fazla üretim yapan ilçe 

olmuştur. Bünyan 210 ton, Yahyalı 208 ton ve 166 

ton ceviz üretimiyle Akkışla en fazla üretimin 

yapıldığı ilçeler arasında yer alır. 2010 yılında 

Kayseri ceviz üretiminde 8 ton ile Sarıoğlan, 5 ton 

ile Sarız ve 1 ton ile Pınarbaşı en az üretim yapan 

ilçelerdir. 

2014 yılında ceviz üretimi diğer iki yıla oranla 

oldukça düşüş göstermiştir. Bu azalmanın sebebi 
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2014 yılında 30 Mart tarihinde gerçekleşen don 

olayıdır. İlkbahar geç donları sebebiyle Kayseri 

ilinin Sarız ilçesi dışında kalan bütün ilçelerinde 

ceviz üretimi oldukça azalmıştır. 2014 TÜİK 

verilerine göre en fazla ceviz üretimi 165 ton ile 

Akkışla’da, 135 ton ile Özvatan’da, 88 ton ile 

Talas’ta, 81 ton ile Kocasinan ilçelerinde 

gerçekleşmiştir. Ceviz üretiminin en az olduğu 

ilçeler ise 4 ton ile Pınarbaşı ve 3’er ton ile Develi, 

Hacılar ve Sarız’dır. Develi ilçesi Erciyes Dağının 

güney batı yamacında yer almasından dolayı 

bitkiler ilkbaharda diğer ilçelere göre daha erken 

uyanmaktadır. Bu da ilkbahar geç donlarından 

etkilenmesine zemin hazırlamaktadır. 2012 ve 

2013 verilerine göre ceviz üretiminde önde gelen 

ilçe olan develi ilçesi 2014 verilerinde alt sıralara 

gerilemiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 1. Yıllara göre Türkiye ceviz üretim 

değerleri (FAO, 2013) 
Yıllar Üretim (ton) 

2005 150.000 

2006 129.614 

2007 172.572 

2008 170.897 

2009 177.198 

2010 178.142 

2011 183.240 

2012 203.212 

2013 212.140 

 

 

 

Çizelge 2. Farklı yıllara göre ceviz üretiminde önde gelen iller (TÜİK, 2014) 
2000 2005 2010 2014 

Sıra İl Üretim (ton) Sıra İl Üretim (ton) Sıra İl Üretim (ton) Sıra İl Üretim (ton) 

1 Kastamonu 5649 1 Hakkâri 10305 1 Hakkâri 13842 1 Antalya 9354 

2 Karaman 5583 2 Karaman 5797 2 Erzurum 6455 2 Hakkâri 9080 

3 Bursa 5131 3 Bursa 5759 3 Kahramanmaraş 6172 3 Karaman 8040 

4 Van 4110 4 Kahramanmaraş 5312 4 Mersin 5693 4 Van 8001 

5 Kahramanmaraş 4107 5 Kastamonu 5106 5 Denizli 5107 5 Aydın 7912 

6 Isparta 3724 6 Bitlis 5009 6 Bursa 5085 6 Denizli 7866 

7 Antalya 3453 7 Karabük 4664 7 Antalya 4663 7 Mersin 6845 

8 Hakkâri 3408 8 Van 4267 8 Konya 4542 8 Kahramanmaraş 6106 

9 Aydın 3339 9 Konya 3919 9 Çorum 4352 9 İzmir 5948 

10 İzmir 3258 10 Antalya 3873 10 Van 4343 10 Kocaeli 5920 

39 Kayseri 1124 40 Kayseri 1361 48 Kayseri 1385 54 Kayseri 650 

 

Çizelge 3. Yıllara göre Kayseri ili ilçe bazında ceviz üretimi (TÜİK, 2014) 

Sıra 
2000 2005 2010 2014 

İlçe Üretim (ton) İlçe Üretim (ton) İlçe Üretim (ton) İlçe Üretim (ton) 

1 Yahyalı 314 Melikgazi 286 Melikgazi 250 Akkışla 165 

2 Melikgazi 206 Yahyalı 250 Bünyan 210 Özvatan 135 

3 Develi 150 Akkışla 160 Yahyalı 208 Talas 88 

4 Yeşilhisar 150 Bünyan 134 Akkışla 166 Kocasinan 81 

5 Kocasinan 72 Yeşilhisar 113 Develi 158 Bünyan 63 

6 Bünyan 60 Kocasinan 112 Kocasinan 128 Yahyalı 35 

7 Talas 44 Develi 75 Özvatan 77 İncesu 34 

8 Akkışla 35 Sarız 75 Yeşilhisar 58 Melikgazi 14 

9 Hacılar 28 Talas 51 Talas 50 Felahiye 9 

10 Sarıoğlan 28 İncesu 34 İncesu 38 Sarıoğlan 8 

11 İncesu 13 Hacılar 25 Hacılar 28 Yeşilhisar 5 

12 Felahiye 9 Sarıoğlan 21 Sarıoğlan 8 Pınarbaşı 4 

13 Pınarbaşı 9 Felahiye 9 Sarız 5 Develi 3 

14 Özvatan 6 Özvatan 8 Pınarbaşı 1 Hacılar 3 

15 Sarız 0 Pınarbaşı 8 Felahiye 0 Sarız 3 

 

 

SONUÇ 

 

Tüm bu sonuçlar neticesinde Kayseri ilinde 

yıllar itibariyle ceviz üretiminde bir artış 

gözükmektedir. Kayseri ilinde ceviz üretimi bir 

ilçeye yoğunlaşmamakla birlikte her ilçede yıldan 

yıla üretim değişiklik göstermektedir. Erciyes 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çiftçilere olan 

desteği ile Kayseri ili ceviz üretiminin gelecekte 

artış sağlayacağı öngörülmektedir. 
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CEVİZDE (Juglans regia L.) AĞAÇ MİMARİSİ 

 
 

Ersin ATAY1 

 

ÖZET 
 

Ağaç mimarisi, terbiye, verim ve meyve kalitesi konularıyla yakından ilişkilidir. Bu 

çalışmada, ceviz ağaçlarında görülen dal tipleri 3 farklı kategoride ((a) dallanma 

dinamiğine göre (sileptik, proleptik ve epikormik), (b) köken aldıkları meristem sayısına 

göre (monopodiyal ve simpodiyal) ve (c) uzunluklarına göre (kısa, orta uzunlukta ve uzun)) 

ele alınmıştır. Buna ilaveten dal tipi ile meyve kalitesi arasındaki ilişkiler, baskın dalların 

ana dal üzerindeki dağılımı (mezotoni, bazitoni, akrotoni ve hipotoni) ve dal ölümleri 

konularında bazı bilimsel çalışma sonuçları derlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dişi çiçek, meyve dalı, morfoloji, vejetatif gelişim, yıllık sürgün 

 

SUMMARY 

 

TREE ARCHITECTURE IN WALNUT (Juglans regia L.) 

 

Tree architecture has a strong connection to tree training, fruit quantity and quality. 

In this study, the branch types in walnut are presented in three categories according to ((a) 

branching dynamic (sylleptic, proleptic, and epicormic), (b) branching mode (monopodial 

and sympodial), and (c) final length (short, medium and long). Also, some scientific papers 

on the issues of relationships between branch type and fruit quality, dominant branching 

layout on the parent branch (mesotony, basitony, acrotony and hypotony) and branch 

extinction are reviewed. 

 

Keywords: Annual shoot, female flower, fruiting branch, morphology, vegetative growth 

 

 

GİRİŞ 

 

Yaşamakta olan gizli (latent) meristemler, 

ölmüş meristemler ve büyümekte olan 

meristemler tarafından belirlenenen ağaç 

organizasyonları "ağaç mimarisi" olarak 

adlandırılmaktadır [19]. İlk defa tropikal orman 

bitkileri üzerinde çalışılan ağaç mimarisi, son 20–

25 yıllık süreçte meyvecilerinde ilgisini çekmiş ve 

özellikle elma ağaçları üzerinde çok sayıda 

çalışma yapılmıştır [1, 9, 14, 15, 16, 19, 25]. 

Cevizin ağaç mimarisi konusunda oldukça sınırlı 

bir bilgi birikimi mevcuttur. Bu nedenle 

çalışmada, cevizde ağaç mimarisinin temel 

konuları tanıtılmaya çalışılmıştır. 

 

Ceviz Ağaçlarında Görülen Dal Tipleri 

 

Dallanma dinamiğine göre; (a) sileptik, (b) 

proleptik, (c) epikormik: Sileptik dallar, ana 

sürgün uzamaktayken, lateral pozisyonlu koltuk 

altı tomurcuklarının sürmeleriyle meydana gelirler 

[10, 30] (Şekil 1a). Sileptik dallanma apikal 

dominansinin (paradormansi) etkisi altındadır. 

Apikal dominansi büyümekte olan apikal 

tomurcuklarının sürmesini engellemesi olarak 
 

                                                      
1 Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir/ISPARTA 
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tanımlanmaktadır [7]. Proleptik dallar, bir 

dormansi periyodu geçirmiş tomurcuklardan 

köken alırlar [32] (Şekil 1b). Cevizde dallanma 

genellikle proleptiktir [12]. Bazı tomurcuklar, 

dormansi periyodunun ardından proleptik dalları 

teşkil edemezler ve tomurcuk bankasına (bud 

bank) dahil olabilirler. Uyur haldeki bu 

tomurcuklar, ilerleyen zaman diliminde çok hızlı 

ve dikeye yakın şekilde büyüyen (genellikle 

şiddetli bir uyartı sonucunda) epikormik dalları 

teşkil edebilirler [6, 31] (Şekil 1c). 

 

 
Şekil 1. Cevizde dallanma dinamiğine göre dal tipleri. a) büyümekte olan bir sileptik dal, b) büyümekte 

olan bir proleptik bir dal, c) sert kesime tepki olarak meydana gelen epikormik bir dal 

Figure 1. Branch types in walnut according to branching dynamic. a) a developing sylleptic branch, b) 

a developing proleptic branch, c) an epicormic branch in response to tree topping 

 

Köken aldıkları meristem sayısına göre; (a) 

monopodiyal, (b) simpodiyal: Monopodiyal 

dallanma, özellikle genç ağaçlarda, tepe 

tomurcuğunun baskın şekilde büyümesini 

sürdürdüğü durumda gerçekleşir. Monopodiyal 

dalların kökeni sadece tek bir meristeme dayanır 

[15, 25]. Tepe tomurcuğunun budanması, hüzme 

oluşturmak suretiyle büyümesinin yavaşlaması ya 

da ölmesi durumunda monopodial faz sona erer ve 

simpodiyal faz başlar [4] (Şekil 2). Ceviz ağaçları 

yaşlandıkça, terminal pozisyonlu tomurcukların 

dişi çiçek açma eğilimleri artar. Bu durum 

monopodiyal dallanma oranında azalma, 

simpodiyal dallanmada artış ile sonuçlanır [26]. 

Uzunluklarına göre; (a) kısa, (b) orta 

uzunlukta, (c) uzun: Kısa dallar genellikle 6 

cm’den daha fazla uzayamazlar (Şekil 3). 6–15 cm 

uzunluğa sahip orta uzunluktaki dallarda, 

boğumlar arası mesafe kısa dallara göre nispeten 

daha uzundur. Uzun dallar ise 15 cm’den daha 

fazla büyüyebilirler. Kısa ve orta uzunluktaki 

dallar ile kıyaslandığında, bu dallarda boğumlar 

arası mesafe nispeten daha uzundur. Sert tepe 

kesimleri vb. müdahaleler yapılmadığı takdirde, 

ağaçlar yaşlandıkça uzun dalların ağaç 

içerisindeki oranı azalır. Çok net bir sınıflandırma 

yapmak mümkün olmadığı için, bu çalışmada dal 

tiplerinin uzunlukları göreceli olarak 

belirlenmiştir. 

Bu nedenle dikim budamasını takip eden 

periyotta (genellikle dormant dönemde) yapılacak 

bir yenileme kesimi (V kesim) ile daha geniş 

açıyla gelişen uzun dallar elde etmek mümkündür 

[3, 9, 22, 32]. Nitekim cevizde geniş açılı dallar ve 

ışığın ağaç içine girebilmesi arasında doğrusal 

ilişki bulunmaktadır. Bu durum verim ve kalitede 

artış anlamı taşımaktadır [13]. Dormant dönemde 

yapılan bütün tepe kesimi uygulamaları (uç alma, 

geriye kesim ve yenileme kesimi), seyreltme 

kesimlerinden farklı olarak, uzun dalları 

tetikleyici özelliktedir. Ceviz bahçe tesisini takip 

eden periyotta, ağaçların kendilerine verilen 

mesafeleri bir an evvel doldurabilmeleri için uzun 

dallara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Şekil 2. Tepe tomurcuğunun ilkbaharda meydana gelen don nedeniyle ölmesi sonucunda oluşan 

simpodiyal bir dal 

Figure 2. A sympodial branch in response to the death of terminal bud by spring frost 

 

 
Şekil 3. Cevizde kısa bir dal 

Figure 3. A short branch in walnut 

 

Fidan dikimi esnasında yapılan tepe kesimleri, 

genellikle sadece kesim bölgesinin hemen 

altındaki çok az sayıda tomurcuğun çok kuvvetli 

şekilde ve dar açıyla gelişen uzun proleptik dalları 

oluşturmasına neden olmaktadır. Sonuçta bu 

dallar, ilerleyen zaman diliminde ağaçların iyi 

şekil almasını önleyebilirler. 

 

 
Şekil 4. Bahçe tesisinde yapılan tepe kesimine, 

cevizin uzun dönemde oluşturduğu tepki 

Figure 4. Response of walnut in the long–term to 

heading cut at planting 
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Dal Uzunluğu, Dal Pozisyonu ve Meyve 

Kalitesi Arasindaki İlişkiler 

 

Cevizde meyveler daima yıllık sürgünler 

üzerinde taşınırlar [27]. Meyve kalitesi ve dal 

uzunluğu arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. 

Meyveyi taşıyan dalın uzunluğu arttıkça (daha 

fazla yaprak alanı anlamı taşır), meyve çapınında 

artması beklenir. Bu nedenle terminal pozisyonlu 

meyvelerin (genellikle daha uzun bir dal üzerinde 

bulunurlar), lateral pozisyonlu olanlara nazaran 

daha büyük çap değerlerine sahip olması beklenir 

(Şekil 5). 

Bir dalın meydana gelebilmesi için 3 farklı 

morfolojik aşamayı ((a) koltuk altı 

meristemlerinin teşekkülü, (b) farklılaşma ve (c) 

sürme) tamamlaması gerekmektedir [18]. Cevizde 

generatif ya da vejetatif dallar, ilkbahar başında 

birincil büyümelerini gerçekleştirirler. Özellikle 

genç ağaçlarda, belli bir durgunluk döneminin 

ardından ilkbahar ve yaz süresince ikincil bir 

büyüme, hatta üçüncül bir büyüme meydana 

gelebilir [24, 26]. Cevizde dişi çiçekler ilkbaharda 

meydana gelen birincil büyüme sonucunda 

oluşurlar [24]. Generatif dallarda meyveler 

çeşitlerin dallanma karakteristikleri (dalların 

sıklığı, terminal ya da lateral pozisyonlu çiçek 

tomurcuklarının sayısı gibi), meyve verim ve 

kalitesi üzerinde büyük etkiye sahiptir [28]. Ceviz 

çeşitleri genellikle (a) uçta meyve verenler ve (b) 

yan dal verimi yüksek, çeşitler şeklinde 

sınıflandırılmaktadırlar. Bununla birlikte bu 

ekstrem formlar arasında yer alan (c) yan dal 

verimi orta düzeyde olan çeşitlerde mevcuttur [11, 

17]. Uçta meyve veren çeşitlerin dişi çiçekleri 

genellikle ağaç tacının dışına doğru olan 

kısmındaki bir yaşlı dallar üzerinde terminal 

pozisyonda bulunurlar. Yan dal verimi orta 

düzeyde olan çeşitlerde dişi çiçekler terminal 

pozisyonda ya da terminal altı bölgede lateral 

pozisyonda bulunabilirler. Yan dal verimi yüksek 

çeşitlerde, ana dal boyunca teşekkül etmiş koltuk 

altı tomurcuklarından köken alan lateral 

pozisyonlu dallarda meyvelenme bölgeleridir. 

Uçta meyve veren çeşitler genellikle düşük 

verim potansiyeline sahip olmakla birlikte, yıldan 

yıla çok fazla değişmeyen homojen bir meyve 

ağırlığı gösterirler. Yan dal verimi yüksek 

çeşitlerde durum biraz farklıdır. Diğerleri ile 

kıyaslandığında vejetatif yetişkin faz süresi 

(meyveye yatma süresi) daha kısa olan yan dal 

verimi yüksek çeşitlerde verim genellikle 

yüksektir. Bununla birlikte, yaşlanmayla birlikte 

meyve ağırlığı azalır, heterojenlik (meyveler 

arasında) artar [17]. Bazı çeşitlerde (Chandler 

gibi), meyveler çiçek salkımları üzerinde meydana 

gelebilirler. Çiçek salkımları genellikle terminal 

pozisyonlu tomurcuklardan köken alırlar (Şekil 6). 

 

Dallanma Karakteristikleri 

 

Meyve ağaçlarının dallanma karakteristikleri 

üzerine etki eden başlıca faktör genotiptir [22]. 

Hormonlar, çevresel faktörler, beslenme koşulları, 

asimilatların dağılımı ve gravimorfizim (dal 

açısının, dal büyümesi üzerine olan etkisi) gibi 

faktörler dallanma sürecini etkileyebilmektedir 

[2]. Bununla birlikte genotiplerin dallanma 

özellikleri yetiştirme tekniklerine (budama gibi) 

göre değişebilir [29]. 

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi cevizde de 

mezotonik ve bazitonik gelişim gözlemlenebilir. 

Mezotonik gelişimde, kuvvetli ana dallar 

ağaçların bir tarafında alt kısımda bulunabildiği 

gibi, başka bir yöne bakan tarafında üst kısımda 

bulunabilirler [15]. Bazitonik gelişimde ise, en 

kuvvetli odun dalları ağacın alt kısmında yer 

alırlar [9]. Bununla birlikte, cevizde baskın olan 

apikal mekanizma akrotonidir (apikal kontrol). 

Akrotoni, lateral bir dalın büyümesinin, onun 

üstünde bulunan daha genç olan baskın dallar 

tarafından engellenmesi olarak tanımlanmaktadır 

[8, 32] (Şekil 7a). 

Apikal mekanizmalar (apikal dominansi ve 

akrotoni) nedeniyle oluşan dalsız kısım “çıplak 

bölge” olarak adlandırılır. Çıplak bölgede yer alan 

gözler uyur halde kalmış ya da ölmüş olabilirler 

[1, 14]. Çok kuvetli vejetatif gelişim, daha fazla 

çıplak bölge anlamı taşımaktadır [29]. 
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Şekil 5. Terminal ve lateral poziyonlu meyvelere ait bir görünüm. Meyve etrafındaki çemberler ve çift 

uçlu oklar aynı ebatlara sahiptir 

Figure 5. A view of fruits in terminal and axillary position. Circles surrounding the fruits and arrows 

are the same in size 

 

 
Şekil 6. Yan dal verimli ‘Chandler’ çeşidinde terminal pozisyonlu bir çiçek salkımı 

Figure 6. A rachis of the inflorescence in terminal position in lateral bearing ‘Chandler’ cultivar 
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Şekil 7. Baskın dalların ana dal üzerindeki 

dağılımı. a) akrotoni, b) hipotoni 

Figure 7. Dominant branching layout on the 

parent branch. a) acrotony, b) hypotony 

 

Ceviz ‘hipotoni’ olarak adlandırılan ve diğer 

meyve türlerinde yaygın olmayan özel bir 

dallanma karakteristiğine sahiptir. Hipotonik 

dallar, bağlı oldukları daldan aşağıya doğru 

sarkacak şekilde büyürler [5] (Şekil 7b). Kuvvetli 

hipotonik baskı, yayvan gelişim ile 

sonuçlanmaktadır 

 

Dal Ölümleri 

 

Dal ölümleri uzun dallarda da görülmekle 

birlikte, kısa dallarda daha yaygındır [20] (Şekil 

8a). Dalların oluştuğu yıldan birkaç yıl sonra ya da 

çok daha fazla bir süre sonra dal ölümleri meydana 

gelebilir [9, 14]. Dal ölümleri, dallanma özelliği 

ve genotipten etkilenir [18]. Cevizde sık sık ölmüş 

salkım eksenleride (Şekil 8b) rastlamak 

mümkündür. 

 

 

 
Şekil 8. Cevizde dal ölümleri. a) ölmüş bir kısa dal, b) ölmüş bir çiçek salkımı ekseni 

Figure 8. Branch extinction in walnut. a) a short dead branch, b) a dead inflorescence axis 

 

 

SONUÇ 
 

Meyve ağaçlarında mimari analizler, son 20-25 

yıl içerisinde detaylı şekilde çalışılagelmektedir. 

Bununla birlikte tamamlanan çalışmaların büyük 

bir çoğunluğu elma ağaçları üzerinde 

yürütülmüştür. Ceviz ağaçlarının kullanıldığı ağaç 

mimarisi çalışmalarının ve buna dayalı 

modellemelerin son derece sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada yer verilen 

konuların, Türkiye’de cevizin gerek yetiştiricilik 

gerekse ıslahında yapılacak olan teorik ve 

uygulamalı çalışmalara alt yapı oluşturabileceği 

düşünülmektedir. 
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BAZI YERLİ CEVİZ GENOTİPLERİNİN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİ VE KABUK KIRILMA DİRENÇLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 
 

Erdal ORMAN1 Serra HEPAKSOY2 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, 2012–2015 yılları arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü Ceviz Genetik Kaynakları Parselinde 3 tekerrürlü olarak dikilmiş Marmara, 

Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinden toplanmış olan 14 adet yerli ceviz 

genotipi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada yer alan tiplerin; kabuk kalınlığı, iç ağırlığı 

ve randıman gibi bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca her bir genotipin dikine 

olarak kabuk kırılma direnci, kilogramkuvvet birimi (kgf) cinsinden ölçülmüştür. Bunun 

için bilgisayar kontrollü Shimadzu (AutographA65–X) adlı grafikle sonuç veren cihaz 

kullanılmıştır. Buna göre 18.13 gramla Yanık en büyük meyvelere sahip genotip, 7.65 

gramla Gümüşhane–2, en küçük meyvelere sahip genotip olarak belirlenmiştir. En yüksek 

randımana sahip genotip, %59 ile 35–İZ–1, en düşük randıman ise %33 ile Yanık genotipi 

olduğu tespit edilmiştir. Dikine kabuk kırılma dirençleri ölçüldüğünde; 12.15 kgf ile 20–

CML–119 genotipi en kırılgan genotip, 46.19 kgf ile Kocaeli–2 genotipi en yüksek kırılma 

direncine sahip genotip olarak saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, genotip, randıman, kabuk kalınlığı, kabuk kırılma direnci 

 

SUMMARY 

 

PHYSICAL PROPERTIES OF SOME INDIGENOUS WALNUT GENOTYPES AND 

DETERMINATION OF CRUST BREAKING RESISTANCE 

 

This study was carried out between 2012 and 2015 in Atatürk Horticultural Central 

Research Institute Walnut Genetic Resources Parcel. It has been carried out on 14 native 

walnut genotypes collected from Marmara, Black Sea, Aegean, Mediterranean and 

Eastern Anatolia Regions planted in 3 replicates. The types included in the study; some 

physical properties such as shell thickness, internal weight and yield have been determined. 

In addition, the crustal resistance of each genotype is measured vertically, in kilogram units 

(kgf). For this, a computer–controlled device named Shimadzu (AutographA65–X) was 

used. According to this, 18.13 grams of Yanık genotype was determined as the genotype 

with the largest fruit, 7.65 grams of Gümüşhane–2 as the genotype with the smallest fruit. 

The genotype with the highest yield was found to be the Yanık genotype with 59% with 35–

İZ–1 and the lowest yield with 33%. When the vertical crustal fracture resistances are 

measured; the genotype 20–CML–119 with 12.15 kgf was the most fragile genotype, and 

Kocaeli–2 genotype with 46.19 kgf was the genotype with the highest fracture resistance. 

 

Keywords: Walnut, genotype, yield, shell thickness, shell fracture resistance 

                                                      
1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, YALOVA 
2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İZMİR 
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GİRİŞ 
 

Ülkemizde ceviz konusunda yapılan ilk 

çalışmalar ‘Marmara Bölgesi Cevizlerinin 

Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar’ 

adlı çalışma ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir [18]. 

Bu çalışma ile Marmara Bölgesinde seleksiyon 

yolu ile elde edilen kıymetli tipler aşı ile 

çoğaltmıştır. Bu aynı zamanda ülkemizde cevizde 

yapılan ilk aşı ile çoğaltma faaliyetidir. Çalışma 

sonucunda elde edilen tiplerin bir bölümü Yalova 

serisi olarak tescillenerek ülkemiz ceviz 

yetiştiriciliğine kazandırılmıştır [13, 18]. Bu 

çalışmanın ardından, ‘Kuzey Doğu Anadolu ve 

Doğu Anadolu Cevizlerinin Seleksiyon Yolu ile 

Islahı’ adlı çalışma gelmektedir [23]. Bu araştırma 

sonucunda 26 tip ümitvar bulunarak seçilmiş ve 

seçilen tipler Yalova Atatürk Bahçe Bitkileri 

Merkez Araştırma Enstitüsünde çoğaltılmıştır. 

Ülkemizin sahip olduğu zengin ceviz popülasyonu 

üzerine yapılan araştırmalar son yıllarda artmış 

olup birçok araştırıcı, cevizle ilgili çalışmalar 

yapmaktadır. Bu çalışmalar ülkemizin doğal ceviz 

popülasyonu içerisinde nitelikli tiplerin ortaya 

çıkarılmasına ve gen kaynaklarımızın 

korunmasına katkı sağlamaktadır [1, 2, 9, 10, 11, 

12, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27]. 

Islah amaçlı yapılan çalışmaların 

sürdürülebilmesi için üstün vasıflı ceviz genetik 

kaynaklarımızın her yönüyle tanımlanması ve 

genetik zenginliğimizin ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin değişik 

yörelerinden toplanmış ve birçoğu seleksiyon 

yoluyla elde edilmiş, yüzü aşkın önemli ceviz 

genotipleri, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Ceviz Genetik 

Kaynakları Koleksiyon Parselinde muhafaza 

altındadır. Yetmişli yıllardan günümüze değin 

toplanan bu önemli ceviz genotipleri, denemeye 

elverişli bir şekilde 3 tekerrürlü olarak dikilmiştir. 

Bu çalışmada, ülkemizin değişik bölgelerinden 

selekte edilmiş Enstitü Ceviz Genetik Kaynakları 

parselinde bulunan 14 adet ceviz genotipinin, 

meyve ve ağaç özelliklerinin tanımlanması ve 

kabuk kırılma dirençlerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışmanın materyalini, Marmara, Karadeniz, 

Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinden 

1975–1981 yılları arasında seçilen, 7×7 

mesafelerle, 3 tekerrürlü olarak dikilmiş 14 ceviz 

genotipi oluşturmuştur. Çalışmada verilen ceviz 

genotiplerine ait morfolojik gözlemler ve 

pomolojik analizler; ceviz için tanımlanmış 

uluslararası UPOV (TG/125/WALNUT) 

kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmada 

seçilen ağaçlara bakım ve kültürel işlemler eşit 

olarak yapılmıştır. 

Çalışmada yer alan çeşitlerin fiziksel 

özellikleri ve pomolojik analizleri 2012–2015 

yılları içerisinde dönemsel olarak kaydedilmiştir. 

Denemede yer alan çeşitlerin fenolojik ve 

pomolojik özelliklerinin belirlenmesinde ceviz 

için tanımlanmış UPOV kriterleri ve daha önce 

yapılan çalışmalarda uygulanan yöntemler 

kullanılmıştır [3, 4, 5, 14, 22, 23]. 

Morfolojik gözlemler: Ceviz için tanımlanmış 

UPOV kriterlerine göre ağaç, yaprak, çiçek ve 

meyveleri için belirlenmiş ve çizilerek 

tanımlanmış çeşitli şekillere bakılarak ve bu 

şekillere verilen isimler kullanılarak genotipler 

tanımlanmıştır. 

Pomolojik analizler: Meyveler numaralandırı-

larak sırası ile boyutları, kabuklu ağırlığı, iç 

ağırlığı, randıman ve kabuk kalınlığı gibi 

özellikleri ölçülerek kaydedilmiştir. Bunun için 

her ağacın değişik yönlerinden 10’ar adet meyve 

örneği alınmıştır. Ağaçlardan alınan meyveler, 

ivedilikle yeşil kabuklarından ayrılıp ve 

etiketlenerek plastik filelere konulmuştur. Alınan 

meyveler doğal kurumanın ardından laboratuvara 

getirilerek nem içeriklerinin hepsinde aynı 

seviyeye getirilmesi için 30℃’ye ayarlı etüvde 24 

saat süre ile kurutulmuşlardır [1, 23]. Meyve 

özellikleri ve ağaç özelliklerine ait veriler, 

Microsoft Access veri tabanı dosyasına kayıt 

edilmiştir. 

Meyve boyutları (mm): Genotiplere ait kabuklu 

meyvelerde meyve kalınlığı (E), meyve eni (L) ve 

meyve yüksekliği (H) UPOV 12 ve 19’nolu kritere 

göre tanımlanarak, ölçümler 0.01 mm hassasiyetli 

dijital kumpasla yapılmıştır. Meyve özelliklerini 

tanımlayan; kalınlık, en ve yükseklik değerlerini 
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gösteren UPOV 12 ve 19’nolu özelliklere ait 

tanımlayıcı UPOV şekli kullanılmıştır. 

Meyve yuvarlaklık indeksi: UPOV–12’nolu 

kriterde belirtilen formüle göre meyvelerin 

yuvarlaklık indeksi hesaplanmıştır [17]. Buna 

göre; formülde R yuvarlaklık indeksi, E meyve 

kalınlığı, L meyve genişliği, H meyve 

yüksekliğidir (R = (E + L) / 2H). 

Meyve iç renginin yoğunluğu: Cevizde önemli 

bir kriter olan meyve iç renklerinin değerlendiril-

mesinde iç Cevizlerin Sınıflandırması İçin 

Standartlar (Standards for Grades of Shelled 

Walnuts) USDA esas alınarak ve Kurutulmuş 

Meyveler Derneğinin (DFA) yayınlamış olduğu 

ceviz renk kartı kullanılarak meyve iç renkleri çok 

açık, açık, orta, koyu seklinde değerlendirilmiştir 

[6]. 

İç randımanı (%): Genotiplere ait 10 adet 

meyvede yapılan kabuklu meyve ve iç ağırlık 

ölçümlerine göre iç ağırlığının kabuklu meyve 

ağırlığına oranı yüzde olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

Çizelge 1. Genotiplerin bazı ağaç özellikleri (2013–2015) 

Table 1. Some tree characteristics of genotypes (2013–2015) 
Genotipler Orijini Çiçeklenme durumu Ağaç büyüme tabiatı (UPOV–2) Meyve gözlerinin bulunduğu yer (UPOV4) 

Gümüşhane/2 Gümüşhane Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

Muşabak Van Protogeny Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

Oğuzlar 77 Çorum / Oğuzlar Homogamy Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

Mersin–3 Mersin / Mut Protandry Yarı Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

58/KO/2 Sivas / Koyulhisar Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

24 KE 8 Erzincan / Kemah Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

Kocaeli/2 Kocaeli / Karamürsel Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

142 C/167 Kırklareli / Vize Protandry Yarı Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

28AL12 Giresun / Alucra Protogeny Dik Bir yıllık dallar üzerinde 

KM/3 Kırşehir / Mucur Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

Yanık Adapazarı/Sapanca Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

35–İZ–1 İzmir / Tire Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

07/KOR/1 Antalya / Korkuteli Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

20CML119 Denizli/Çameli Protandry Dik Bir yaşlı dalların ucunda 

 

 

Çizelge 2. Genotiplerin bazı pomolojik özellikleri (2013–2015) 

Table 2. Some pomological characteristics of genotypes (2013–2015) 
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Gümüşhane/2 7.65 5.19 53 Orta 31.55 35.06 36.73 0.87 Küçük Orta derecede oluklu 0.34 Orta Yuvarlak 

Muşabak 10.50 5.51 52 Koyu 40.41 45.46 41.53 0.90 Küçük Kuvvetlice oluklu 0.44 Uzun Yayvan oval 

Oğuzlar 77 9.98 5.87 58 Çok açık 27.59 31.91 31.13 0.92 Küçük Kuvvetlice oluklu 0.10 Orta Yayvan oval 

Mersin–3 11.66 5.11 43 Açık 35.56 35.14 35.69 0.99 Orta Hafifçe oluklu 0.12 Zayıf Yuvarlak 

58/KO/2 12.17 6.50 53 Açık 31.57 36.57 37.12 0.93 Küçük Orta derecede oluklu 0.11 Kuvvetli Yayvan oval 

24 KE 8 18.09 9.60 51 Orta 43.91 50.23 46.31 0.87 Çok büyük Kuvvetlice oluklu 0.20 Orta Yuvarlak 

Kocaeli/2 15.71 6.50 42 Açık 37.68 39.70 36.92 0.93 Orta Hafifçe oluklu 0.12 Orta Yuvarlak 

142 c/167 11.00 5.30 48 Açık 32.41 36.60 37.14 0.95 Küçük Orta derecede oluklu 0.11 Orta Yuvarlak 

28AL12 11.83 5.22 52 Açık 33.68 35.45 36.67 1.00 Küçük Hafifçe oluklu 0.15 Zayıf Daire 

KM/3 16.43 7.40 45 Orta 34.26 41.83 35.14 0.82 Orta Orta derecede oluklu 0.65 Kuvvetli Yayvan eliptik 

Yanık 18.13 6.00 33 Açık 37.96 44.91 41.49 0.88 Büyük Kuvvetlice oluklu 0.66 Zayıf Yayvan yamuk 

35–İZ–1 16.03 9.47 59 Çok açık 36.18 42.56 38.77 0.88 Orta Hafifçe oluklu 0.08 Orta Yayvan yamuk 

07/KOR/1 12.60 7.23 57 Açık 30.89 41.70 31.26 0.74 Orta Hafifçe oluklu 0.70 Kuvvetli Eliptik 

20CML119 11.72 5.60 47 Açık 32.08 31.87 48.90 0.65 Orta Kuvvetlice oluklu 0.17 Zayıf Eliptik 
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Çizelge 3. Genotiplerin bazı meyve özellikleri ve dikine kabuk kırılma dirençleri (2012–2015) 

Table 3. Some fruit characteristics and vertical crust resistance of genotypes (2012–2015) 

Genotipler 
Meyve iç çıkarılma kolaylığı 

(UPOV–24) 
Meyve kabuk kalınlığı 

(mm) 
Meyve iki yarısının birleşme 

derecesi 
Meyvenin dikine kırılma 
direnci ortalaması (kgf) 

Gümüşhane/2 Çok Kolay 1.22 Zayıf 19.34 

Muşabak Kolay 1.59 Kuvvetli 22.87 

Oğuzlar 77 Çok Kolay 1.32 Zayıf 14.16 

Mersin–3 Kolay 1.43 Kuvvetli 41.10 

58/Ko/2 Kolay 1.36 Orta 36.68 

24 Ke 8 Kolay 1.67 Orta 45.89 

Kocaeli/2 Kolay 1.08 Kuvvetli 44.34 

142 C/167 Kolay 0.86 Kuvvetli 45.58 

28al12 Orta 1.61 Orta 21.34 

Km/3 Orta 1.50 Orta 46.19 

Yanık Orta 1.69 Çok Kuvvetli 35.42 

35–İz–1 Kolay 1.27 Kuvvetli 31.85 

07/Kor/1 Kolay 1.46 Kuvvetli 21.58 

20CML119 Çok Kolay 0.98 Zayıf 12.15 

 

  
Şekil 1. Kabuk kırılma direncini ölçen aletten bir görünüş 

Figure 1. A view from the tool measuring the crust resistance 

 

  
Şekil 2. Oğuzlar/77 genotipi ve dikine kabuk kırılma direnci grafiği örneği 

Figure 2. Oguzlar/77 genotype and vertical crust fracture resistance diagram example 

 

 

Fenolojik Gözlemler 

Erkek ve dişi çiçeklenme zamanlarının 

karşılaştırılması (dikogami): Erkek çiçeklerin dişi 

çiçeklenmeye göre zamanlaması; önce 

(protandry), eş zamanlı (homogamy), sonra 

(protogeny) olmak üzere değerlendirilmiştir [1, 

19, 27]. 

Seçilen tiplerde ağaç özelliklerinin 

belirlenmesi: Tiplerde UPOV (International 

Union for the Protection of New Varieties of 

Plants) kriterleri ve Walnut Descriptor’de tanımlı 
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özellikler esas alınarak, önemli ağaç özellikleri 

ağaçlar üzerinde belirlenmiştir [6, 7]. 

Ağacın büyüme habitüsü: Ağacın büyüme şekli 

dik, yarı–dik ve yayvan olmak üzere 3 şekilde 

değerlendirilmiştir [6, 7]. 

Meyve gözlerinin ağaç üzerinde hâkim olarak 

bulunduğu yer: Ağaç üzerinde meyve gözlerinin 

ve meyvelerin bulunma durumuna göre ağaçların 

meyve verme durumu; 1. Bir yaşlı dalların ucunda 

(tacın dış yüzeyinde) 2. İki ya da daha yaşlı dallar 

üzerinde (salkımlarda), 3. Bir yıllık dallar 

üzerinde (yan dallarda) olmak üzere üç farklı 

şekilde tanımlanmıştır [6]. 

Meyvelerin dikine kabuk kırılma direncinin 

ölçülmesi: Bu amaçla her genotipe ait meyveler, 

doğal kurutma sonrası nem içerikleri aynı 

seviyeye getirilmiştir [23]. Her genotipe ait 

meyvelerden üçer tekerrürlü olarak tekstür 

cihazında dikine kabuk kırılma direnci testi 

yapılmıştır (Şekil 1, 2). Daha sonra tekerrürlerin 

ortalaması alınarak ceviz genotiplerinin Kilogram 

kuvvet (kgf) cinsinden ortalama kabuk kırılma 

dirençleri tespit edilmiştir (Çizelge 3). 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

2012–2015 yılları arasında yapılan fenolojik 

gözlemlerde genotiplerin çiçeklenme durumu 

incelendiğinde büyük çoğunluğunun protandry 

eğiliminde olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). 

Oğuzlar–77 isimli genotip homogamy olarak 

tespit edilmiştir. Yine genotiplerden 28/AL/12 ile 

Muşabak genotipinde çiçeklenme durumu 

protogeny olarak tespit edilmiştir. Denemeye 

alınan 28/AL/12 meyve gözlerinin bir yaşlı dallar 

üzerinde, diğer tüm genotiplerde ise meyve 

gözlerinin bulunduğu yer (UPOV–4) bir yaşlı 

dalların ucunda olarak belirlenmiştir (Çizelge–1). 

İncelenen tüm genotiplerin büyüme habitüsüne 

bakıldığında genel olarak dik büyüme gösterdiği, 

Mersin–3 ve 142C/167 genotiplerinin ise yarı dik 

büyüme tabiatına sahip oldukları görülmüştür. Her 

üç vejetasyon dönemi sonunda (2012–2015) hasat 

edilen meyvelerde yapılan pomolojik analizlerde 

ise Yanık genotipi ortalama 18.13 gramla en ağır 

meyvelere sahip genotip, Gümüşhane/7 genotipi 

ise 7.65 gramla en küçük meyvelere sahip genotip 

olarak belirlenmiştir (Çizelge–2). Randıman 

oranları incelendiğinde %58 randımanla Oğuzlar–

77 ile %59 oranında 35–İZ–1 genotipleri en 

yüksek randımana sahip genotipler olarak tespit 

edilmiştir. Bu iki genotip, aynı zamanda en açık iç 

rengine sahip genotipler olarak ön plana çıkmış, 

çok açık renk sınıfına girmiştir (Çizelge–2). 

Meyve yuvarlaklık indeksi incelendiğinde ise 

formüle göre 28/AL/12 genotipi yuvarlak meyveli 

gruba girmiştir (Çizelge–2). Diğer pomolojik 

özellikler incelendiğinde 24–KE–8 genotipinin 

çok büyük meyveli (UPOV–8) sınıfa girdiği tespit 

edilmiştir. Meyve içindeki primer ve sekonder 

bölme zarlarının kalınlığında ise 0.08mm ile 35–

İZ–1 genotipinin en ince zara sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Meyve iç çıkarılma kolaylığı 

incelendiğinde ise Oğuzlar–77 ile Gümüşhane–2 

genotiplerinin çok kolay çıkma eğiliminde 

oldukları görülmüştür (Çizelge 2). 

Genotiplerin meyvelerinin dijital olarak dikine 

kabuk kırılma dirençleri ölçüldüğünde, 20–CML–

119 genotipine ait meyvelerin, ortalama 12.15 kgf 

ile en zayıf kırılma direncine sahip olduğu, KM3 

genotipinde ise 46.19 kgf ile en kuvvetli kabuk 

kırılma direncine sahip oldukları ortaya 

çıkarılmıştır (Çizelge3). Dikine kabuk kırılma 

direnci ile ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışmada 

manuel olarak tasarlanmış mekanik bir aletle, 

tiplerin dikine kırılma dirençleri ölçülmüştür. 

Sonuçta genotiplerin kabuk yapışma dirençlerinin 

302.3 gram ile 323.4 gram arasında olduğu ortaya 

çıkarılmıştır [23]. 

Bu çalışmada ele alınan genotiplerin kabuk 

kalınlığının dikine kırılma direncine herhangi bir 

etkisinin olmadığı nitekim 0.86 mm ile en ince 

kabuk kalınlığına sahip 142/C167 genotipinin 

ortalama 45.58 kgf ile kırılma direncinin yüksek 

çıktığı kaydedilmiştir. Buna mukabil meyve iki 

yarısının birleşme derecesi zayıf olan 20–CML–

119, Oğuzlar/77 ve Gümüşhane/2 genotiplerinin 

sırasıyla (12.15kgf, 14.16 kgf ve 19.34kgf) ile en 

düşük kabuk kırılma direncine sahip genotipler 

olduğu ortaya çıkmıştır (Çizelge 3). Dolayısıyla 

dikine kabuk kırılma direnciyle meyve iki 

yarısının birleşme derecesi arasında doğrudan bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü ceviz genetik kaynakları adlı parselde 

koruma altına alınan bu değerli ceviz genetik 

kaynaklarımızın muhafazası, bozulmadan 

nesilden nesile aktarımı ve her yönüyle 

tanımlanarak kimlik kartlarının oluşturulması 

artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde de yetiştirilen yabancı popüler 
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çeşitlerin geçmişine bakıldığında, büyük 

çoğunluğunun doğal popülâsyonlardan seçilmiş 

üstün özellikler gösteren tipler olduğu 

görülmektedir. Örneğin, Fransız’ların Franquette, 

Mayette, Amigo, İtalyan’ların Sorrento, 

Amerika’lıların Payne çeşidi seleksiyon yolu ile 

elde edilmiş çeşitlerdir. Dünya ceviz 

yetiştiriciliğinde halen kullanılan bu çeşitler aynı 

zamanda melezleme ile elde edilen birçok yeni 

çeşidin ebeveynleri durumundadırlar [15, 21]. 

Uzun yıllar boyunca ülkemizde yapılan 

seleksiyon çalışmaları sonucunda elde edilen, bu 

ümitvar genotipler, her yönüyle tanımlanmalıdır. 

Melezleme ıslahı çalışmalarında çok önemli birer 

ebeveyn olarak kullanılabilecek bu gen 

kaynaklarımız, böylece faydaya dönüştürülerek 

araştırmacılara genetik materyal sağlanmış 

olacaktır. 
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YALOVA LOKASYONU’NDA YETİŞTİRİLEN YERLİ VE 

YABANCI CEVİZ ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
 

Yılmaz BOZ1 Aysun ÖZTÜRK¹ Özlem UTKU¹ 

Mustafa BIYIKLI¹ Erdal ORMAN¹  
 

ÖZET 

 

Ceviz yetiştiriciliğin de ekolojiye uygun çeşit kullanılmadığı taktirde verim ve kalitede 

büyük sorunlar yaşanmaktadır. Çeşitlerin değişik ekolojik koşullardaki adaptasyon 

yetenekleri araştırılarak, bölgeye uygun çeşit seçimine gidilmelidir. Yalova ekolojisine en 

uygun çeşitleri seçmek amacıyla, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü’nde 2008 yılında kurulan bahçede, yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinin 

performansları belirlenerek, ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için bölgesel anlamda 

gerekli bilgiler elde edilecektir. 

Bu çalışmada; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki 8 farklı 

ceviz çeşidinin (Chandler, Howard, Hartley, Maraş 12, Midland, Pedro, Fernor, Şebin) 

2014 yılına ait meyvelerinin toplam yağ, kül ve protein içerikleri belirlenmiştir. Çeşitlerde 

yapılan analizlerde toplam yağ içerikleri %48.07–61.51, kül içerikleri %1.34–1.97 ve 

protein içerikleri %16.81–20.04 oranları arasında tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, toplam yağ, protein, kül 

 

SUMMARY 

 

DETERMINATION OF SOME CHEMICAL PROPERTIES OF DOMESTIC AND 

FOREIGN WALNUT CULTIVARS GROWN IN YALOVA LOCATION 

 

Serious efficiency and quality problems were experienced in walnut cultivation if 

appropriate cultivars were not used according to the ecology. Adaptability in different 

ecological conditions of the type should investigated and go into the selection of suitable 

varieties. In order to select the most suitable varieties for Yalova ecology, Atatürk Central 

Horticultural Research Institute have determined the performance of domestic and foreign 

walnut cultivars planted in 2008 to obtained the required information in terms of the region 

for the development of walnut production will be achieved. 

In this study; total oil, ash and protein content of the fruit of 9 walnut cultivars of 

(Chandler, Howard, Hartley, Maraş 12, Midland, Pedro, Fernor, Şebin) were determined 

in 2014 at Atatürk Central Horticultural Research Institute. Total oil, ash and protein 

content of walnut were determined between 48.07–61.51%, 1.34–1.97% and 16.81–20.04%. 

 

Keywords: Walnut, total oil, ash, protein 

 

                                                      
1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, YALOVA 
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GİRİŞ 
 

Sert kabuklu meyveler grubuna giren cevizin 

(Juglans regia L.) anavatanı Anadolu olarak 

bilinmektedir. Ceviz yetiştiriciliği, Uzakdoğu’dan 

başlayarak Türkiye ve Avrupa üzerinden 

Amerika’ya kadar uzanan çok geniş bir bölgede 

yapılmaktadır. Türkiye’de doğal bir yayılım 

göstermekte ve hemen her bölgede 

yetiştirilmektedir. Türkiye kabuklu ceviz 

üretiminde Çin, ABD ve İran’dan sonra 4. sırada 

yer almaktadır [2]. 

Cevizin kimyasal içeriği bakımından oldukça 

zengin bileşiklere sahip olması bu yönde yapılan 

araştırmaları artırmıştır. Ceviz, %56.4–70.6 

oranında yağ, %13.6–22.3 oranında protein ve %2 

civarında kül içermektedir [10]. Cevizi 

fonksiyonel yapan en önemli bileşenlerinden biri 

içerdiği yağdır. Ceviz yağının; %72 çoklu 

doymamış yağ asidi (%59 linoleik (omega 6), %13 

linolenik (omega 3), %18 tekli doymamış yağ 

asidi (oleik asit) ve %10 doymuş yağ asidi içerdiği 

bilinmektedir. Ceviz içi bileşiminde yağda 

çözünen vitaminlerden A ve E vitaminleri, suda 

çözünenlerden C, B₁, B₂, folik asit, pantotenik asit 

ve niasin, minerallerden; demir, çinko, bakır, 

magnezyum ve fosfor bulunmaktadır [11]. Bu 

bileşiklerin; kalp damar hastalıklarına, belli 

kanserlere ve yaşlanmanın olumsuz etkilerine 

karsı koruyucu rol oynadığı belirtilmektedir. 

Vitamin E’nin LDL (Low Density Lipoprotein) 

kolesterol oksidasyonuna karşı koruma sağladığı 

ve kalp hastalıkları riskini azalttığı bildirilmiştir 

[9]. 

Ceviz kullanım alanlarına incelendiğinde 

meyvesinden yaprağına, yeşil kabuğundan 

kütüğüne kadar değerlendirildiği görülmektedir. 

Gıda olarak ceviz çerez olarak tüketilmesinin 

yanında, pasta ve bisküvi sanayinde ve sucuk, 

samsa, pestil reçel ve helva yapımında kullanıldığı 

bildirilmiştir. Ayrıca ceviz yağının ilaç sanayinde 

kullanıldığı bildirilmiştir [10]. 

Bu çalışmanın materyalini TÜBİTAK 1007 

KAMAG "Türkiye Cevizciliğini Geliştirme 

Entegre Projesi" kapsamında 2008’de kurulan 

bahçelerdeki yerli ve yabancı ceviz çeşitleri 

oluşturmaktadır. 

 

 

Çizelge 1. Dünya ceviz üretimi (kabuklu) [3] 

Table 1. Production of walnut in the world (shelled) [3] 

Üretici Ülkeler 
2001 2007 2012 

Alan (ha) Üretim (ton) Alan (ha) Üretim (ton) Alan (ha) Üretim (ton) 

Çin 175.000 252.347 210.000 629.986 425.000 1.700.000 

İran 71.286 168.031 62.000 350.000 64.000 450.000 

ABD 175.000 276.690 88.222 297.555 98.980 425.820 

Türkiye 61.795 116.000 82.117 172.572 99.617 194.298 

Meksika 60.496 65.000 57.509 79.162 69.796 110.605 

Ukrayna 14.993 55.130 14.060 82.320 14.100 96.900 

Hindistan 44.519 29.000 30.800 33.000 31.500 40.000 

Şili 9.000 12.500 14.067 28.000 18.256 38.000 

Fransa 14.800 27.815 16.928 32.635 19.073 36.425 

Yunanistan 12.000 22.341 9.232 20.956 10.900 24.200 

Rusya 14.467 12.426 7.500 1.800 7.800 2.250 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışmamızda 2014 yılında Yalova’da 

yetiştirilen 8 ceviz çeşidine (Chandler, Howard, 

Hartley, Maraş 12, Midland, Pedro, Fernor, Şebin) 

ait örnekler analiz edilmiştir. Hasat edilen cevizler 

kurutulup öğütülerek analizler için hazır hale 

getirilmiştir. 

 

Metot 
 

Kül analiz: Kurutulup öğütülen örnekler kül 

fırınında 525℃ (sıcaklık kademeli olarak artırıldı) 

beyaz kül elde edinceye kadar yakılmıştır [1]. 

Toplam yağ içeriği: Kurutulup öğütülen ceviz 

örneklerinden alınan 5 g’lık örnekler soxhlet 

kartuşlarına konulacak petrol eteri yardımı ile 

soxhlet cihazında yağları 8 saat süreyle ekstrakte 

edilmiştir. Kurutma dolabında sabit tartıma gelene 
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kadar bekletildikten sonra desikatörde soğutularak 

tartılıp hesaplanmıştır [6]. 

Protein tayini: Kurutulmuş ve öğütülmüş ceviz 

örnekleri toz haline getirilerek azot miktarı 

Kjedahl yöntemiyle belirlenmiş olup, 6.25 

katsayısı ile çarpılarak protein miktarı 

hesaplanmıştır [5]. 

 

 

BULGULAR 
 

Çizelge 2. Yalova ilinde yetiştirilen ceviz çeşitlerinin kül, protein ve toplam yağ analiz sonuçları (2014) 

Table 2. Ash, protein and total oil analysis results of walnut varieties grown in Yalova in 2014 
Çeşit ismi Kül (%) Protein (%) Toplam yağ (%) 

Chandler 1.96 20.04 53.26 

Howard 1.75 18.56 54.77 

Hartley 1.57 18.63 61.03 

Maraş 12 1.76 17.51 49.87 

Midland 1.68 19.10 55.63 

Pedro 1.97 17.72 55.54 

Fernor 1.94 18.96 48.07 

Şebin 1.34 16.81 61.51 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Ceviz çeşitlerinde yapılan analizlerde 

örneklerin ana bileşeninin yağ olduğu 

belirlenmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi toplam 

yağ miktarı %49.87–61.51 protein %17.51–20.04 

ve kül %1.34–1.97 oranları arasında 

değişmektedir. Bakkalbaşı ve ark. [2] Türkiye’de 

yetiştirilen yerli bazı ceviz çeşitlerinin yağ 

miktarlarını %61.47–72.56 protein %11.40–16.74 

ve kül oranlarını %1.57–1.94 yine Özrenk ve ark. 

[8] Erzincan yöresinde yaptıkları bir çalışmada 

ceviz genotiplerinde yağ miktarları %48.97–66.45 

protein %13.74–22.34 kül miktarlarını ise %1.69–

2.24 olarak bildirmişlerdir. Benzer çalışmalarda 

yapılan analizlerde ceviz tiplerinin toplam yağ 

oranları Hekimhan (Malatya) yöresinde %60.94–

69.50 protein miktarları %11.91–18.50 ve kül 

%1.01–2.24 olarak [12], Tavas (Denizli) 

yöresinde toplam yağ miktarını %62.02–71.56, 

protein oranını %11.31–17.69 olarak [4], Ahlat 

(Bitlis) yöresinde sırasıyla toplam yağ, protein ve 

kül oranlarını %51.5–62.8, %15.5–23.3 ve %2.2–

4.2 olarak rapor etmişlerdir [7]. 

Çalışmamızın sonucunda yapılan analiz 

sonuçları literatürlerle paralellik göstermekle 

birlikte ceviz çeşit ve genotiplerinin bileşimlerinin 

(yağ, protein ve kül) farklı çeşitlere göre farklılık 

gösterdiği görülmüştür. 
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YERLİ VE YABANCI BAZI CEVİZ ÇEŞİTLERİNİN 

GAZİANTEP YÖRESİNDE FENOLOJİK GELİŞME 

DURUMLARI 
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Ümran ELDOĞAN¹ Ahmet ŞAHAN¹  

 

ÖZET 

 

Çalışma, Gaziantep yöresine en uygun ceviz çeşitlerini belirleyerek, çeşit önerisinde 

bulunabilmek ve söz konusu çeşitleri bölge çiftçisine kazandırmak amacıyla başlatılmıştır. 

Adaptasyon parseli Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ahmet Münir Bilgen 

İşletmesinde; Bilecik, Chandler, Howard, Maraş–12, Maraş–18, Midland, Pedro, Serr ve 

Şen–1 çeşitleri ile 4 yinelemeli olarak ve her yineleme de 3 ağaç olacak şekilde, 7×7 m dikim 

aralığında "Tesadüf Blokları Deneme Deseni" ne göre kurulmuştur. Araştırma 2008–2011 

yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Çalışmaya, 2012–2013 yılları 

arasında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kurum desteği ile gözlemlere devam 

edilmiş, 2014 yılında TAGEM tarafından desteklenmeye başlanmış olup, fenolojik 

gözlemler, ağaç gelişme durumları, pomolojik analizler devam etmektedir. 

Çalışmanın 2008–2011 yılları arasında elde edilen verileri Turkish Journal of 

Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014’de yayınlanmıştır. 2012–2013 

yıllarında yapılan fenolojik gözlemlere göre; yapraklanma zaman sınıflamasında 

Chandler geç, Maraş–18 ve Maraş–12 orta erken olmuştur. Chandler ve Serr çeşitlerinde 

erkek çiçek teşekkül etmezken, Şen–1 ve Howard çeşitlerinde homogamy, Bilecik’te 

protogyny ve diğer çeşitlerde protandry çiçeklenme durumu gözlenmiştir. Yaprak döküm 

sınıflamasında Maraş–12 ve Maraş–18 orta eken grubunda yer almıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Gaziantep, çeşitler, fenoloji 

 

SUMMARY 

 

PHENOLOGICAL DEVELOPMENT STATE OF SOME DOMESTIC AND FOREIGN 

WALNUT VARIETRES IN GAZIANTEP REGION 

 

The study has been launched to identify the most suitable varieties of walnuts for 

Gaziantep region and propose this kinds of walnut varieties to the farmers. 

Adaptation parcel was conducted in Ahmet Münir Bilgen region of pistachio research 

institute with Bilecik, Chandler, Howard, Maraş–12, Maraş–18, Midland, Pedro, Serr and 

Şen–1 types and four repetation and with 3 trees in each repeat, with 7×7 spacing acc.to 

"Ramdomized Block Design" . Research was supported by the TUBITAK between 2008–

2011. The study was continued between 2012–2013 with the support of the Pistachio 

Research Institute Directorate and with the support of the TAGEM after 2014, 

phenological observations, tree development situations, pomological analyzes are on going. 

Data obtained in this study between the years 2008–2011 was published in 2014 in 

                                                      
1 Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, GAZİANTEP 
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Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue 2. According to 

phenologic observations made in 2012–2013 classification acc. to foliation time, chandler 

was late and Maraş 18 and Maraş 12 early medium. While Chandler and Serr varieties 

were not anticipating formation of male flowers, homogamy was seen in Sen–1 and Howard 

varieties, protogyny was seen in Bilecik and protandry in other types. Maraş–12 and Maraş 

–18 was took part in early–medium group in the foliage classification. 

 

Keywords: Walnut, Gaziantep, variyeties, phenology 

 

 

GİRİŞ 
 

Dünyanın gen merkezleri arasında bulunan 

ülkemizde, birçok bölgede ceviz yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Manevi değerlerimiz arasında yer 

alan ceviz ağacı yetiştirme geleneği nedeni ile 

ekolojik koşullara uysun uymasın birçok yörede 

ceviz ağacına rastlamamız mümkün olmaktadır. 

Bu nedenden dolayıda oldukça fazla genetik 

zenginliğe sahip durumundayız. 

Dünya ceviz üretimi incelendiğinde, son beş 

yıllık ortalamalara göre 799.000 ton ile Çin ilk 

sırada, 369.000 ton ile ABD ikinci sırada, 216.000 

ton ile İran 3. sırada yer almaktadır. Türkiye ise 

165.000 ton ile 4. sıradadır. 2005 yılında 150.000 

ton olan üretim 2006 yılında 129.000 tona 

düşmüştür (FAO, 2012). Bunun büyük olasılıkla 

ağaç kesiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ancak 2008 yılında 170.000 tona çıkarak İran ile 

aynı seviyeye gelinmiştir. Son yıllardaki artışın 

sebeplerinden biri de kapama bahçelere önem 

verilerek yeni tesislerin yapılmasıdır. 

Ülkemizde çoğunlukla tohumla yapılmakta 

olan ceviz yetiştiriciliğinde, Türkiye öteki ülkelere 

cevizin yayılmasında köprü görevi görmüştür [2, 

3]. Ayrıca, ağaç varlığı, üretimi ve ıslah materyali 

olması açısından çok değerli bir hazine olan farklı 

ceviz tiplerine sahip olan ülkemiz, dünyanın pek 

çok ülkesine göre avantajlı durumdadır. Buna 

karşın standart çeşitlerle bilinçli bir yetiştiricilik 

yapılmadığından üretim ve pazarlamada bazı 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla mevcut 

ceviz potansiyelinden istenilen düzeyde 

yararlanılamamaktadır [1]. 

Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde dünyada 4. 

sırada yer almasına ihracatta ve üretimde istenilen 

düzeye çıkılamamıştır. Her yıl yaklaşık 1.5–2 

milyon fidan dikildiği halde üretimde aynı oranda 

artış sağlanamamıştır. Bunun en önemli sebepleri 

arasında dikilen çeşitlerin farklı ekolojik koşullara 

uyumları araştırılmadan bahçelerin tesisi 

edilmesidir. 

Gaziantep yöresinde son yıllarda yayılan 

Yalova çeşitlerinin bölge ekolojisine uyum 

sağlayamadığı; içlerde kararmaların olduğu, 

verimin düşük olduğu görülmüştür. Adaptasyon 

çalışmalarında üzerinde durulan en önemli 

konuların başında verim gelmektedir. Ne kadar 

kaliteli olursa olsun, eğer bir çeşit yörede 

ekonomik alanda verimsiz ise o çeşidin o yöre için 

tavsiye edilmemesi gerekmektedir. Aynı 

zamanda, standart çeşitlerle kapama bahçeler 

kurulamadığı için standart üretime 

geçilememiştir. Yine ülkemiz ceviz 

yetiştiriciliğinde verimliliğin düşük olmasının 

sebepleri arasında kapama plantasyonların 

olmaması yer almaktadır. 

Çalışmada 9 adet yerli ve yabancı ceviz 

çeşitlerinin, Gaziantep ekolojisine uyumlarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Yöre çiftçisine çeşit 

önerisinde bulunabilmek, belirlenen çeşitler ile 

kapama bahçe kurmalarına teşvik etmek, dolayısı 

ile ceviz üretimini arttırarak ülke ekonomisine 

katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Adaptasyon parseli, Bilecik, Chandler, 

Hardley, Howard, Maraş–12, Maraş–18, Midland, 

Pedro, Serr ve Şen–1 çeşitlerinden 

oluşturulmuştur. Adaptasyon parseli 4 yinelemeli 

olarak ve her yinelemede 3 ağaç olacak şekilde, 

7×7 m dikim aralığında Tesadüf Blokları Deneme 

Desenine göre 2008 yılında kurulmuştur. 

 

Metot 
 

Tesisis yıldan itibaren her yıl ilkbahar gelişme 

periyodunda çeşitlerin fenolojileri izlenmiş, 

tomurcuklarda kabarma ve patlama, ağaçlarda 

yapraklanma, polen yayma ve dişi çiçek 
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reseptiflik dönemleri tespit edilmiştir. Ayrıca 

yaprak döküm (%5) tarihleri belirlenmiştir. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bahçe tesisinden itibaren her yıl ilkbahar 

gelişme periyodunun başlamasıyla çeşitlerin 

fenolojileri izlenmeye başlanmış, tomurcuklarda 

kabarma ve patlama, ağaçlarda yapraklanma, 

polen yayma ve dişi çiçek reseptiflik dönemleri 

tespit edilmiştir.  

Gaziantep lokasyonunda bulunan Bilecik, 

Chandler, Hardley, Howard, Maraş–12, Maraş–

18, Serr, Midland, Şen–1, Pedro çeşitlerinde, 

2012–2013 yıllarında fenolojik ve pomolojik 

gözlemler yapılmıştır.  

Tomurcuk kabarması, tomurcuk patlaması en 

erken Maraş–12 çeşidinde olurken sırası ile 

Maraş–18, Serr, Bilecik, Şen–1, Midland, 

Howard, Pedro, Chandler çeşitleri takip etmiştir. 

Yaprak zaman sınıflamasında Maraş–12 ve 

Maraş–18 orta erken, Bilecik, Howard ve Midland 

orta, Serr, Şen–1 ve Pedro orta geç, Chandler geç 

grupta yer almıştır (Çizelge 1). Chandler ve Pedro 

çeşitlerinin diğer çeşitlere göre geç yapraklanması 

ilkbahar geç donlarının olumsuz etkilerine karşı 

korunmasında fayda sağlayacağı görülmektedir. 

Yaprak döküm tarihlerinde en erken Maraş–12 

ve Maraş–18 tarihlerinde olurken en geç Pedro, 

Serr, Chandler çeşitlerinde gözlenmiştir. Serr 

çeşidi diğer çeşitlerden 1 yıl daha geç 

dikilmesinden dolayı yaprak dökümünün de 

geciktiği düşünülmektedir. Yaprak döküm zamanı 

sınıflamasında Maraş–12 ve Maraş–18 orta erken, 

Bilecik, Howard, Midland ve Şen–1 orta, 

Chandler ve Pedro geç grupta yer almıştır. 

Yapraklanmaya paralel olarak yaprak dökümleri 

de aynı sıralamada olmuştur (Çizelge 2). 

Çalışmanın yürütüldüğü iki yıl içerisinde 

Chandler ve er dışındaki diğer çeşitlerde erkek 

çiçek teşekkül etmiştir. En erken erkek çiçek toz 

verme dönemi Maraş–12 ve Maraş–18 

çeşitlerinde olurken en geç Bilecik çeşidinde 

olmuştur. Dişi çiçeklerde reseptif olum ilk olarak 

sırasıyla Maraş–12, Serr, Bilecik ve Maraş–18 

çeşitlerinde Chandler çeşidinde ise 

yapraklanmanın geç olmasına paralel olarak 

Chandler çeşidinde gerçekleşmiştir. Çeşitlerde 

dikogamy durumlarına bakılacak olursa Howard, 

Şen–1 homogamy, Bilecik protogeyny, Maraş–12, 

Maraş–18, Midland ve Pedro protandry özellik 

göstermiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 1. Gaziantep lokasyonunda tomurcuk kabarması ve tomurcuk patlaması (2012–2013 yılı 

ortalama tarihleri) 

Table 1. The bud bulking and bud cracking at Gaziantep location (average of 2012–2013) 
Çeşitler 
Types 

Tomurcuk kabarma 
Bud bulking 

Tomurcuk patlama 
Bud crocking 

Yapraklanma 
Leafing 

Yapraklanma zamanı sınıflandırma¹ 
Leafing time clafication 

Bilecik 31.03 01.04 01.04 03.04 04.04 08.04 Orta 

Chandler 07.04 09.04 10.04 12.04 14.04 17.04 Geç 

Howard 03.04 05.04 05.04 06.04 06.04 08.04 Orta 

Maraş–12 20.03 22.03 23.03 25.03 27.03 29.03 Orta erken 

Maraş–18 26.03 28.03 28.03 30.03 31.03 02.04 Orta erken 

Midland 01.04 02.04 03.04 05.04 05.04 08.04 Orta 

Serr 26.03 27.03 28.03 31.03 01.04 04.04 Orta geç 

Şen–1 02.04 04.04 04.04 06.04 06.04 08.04 Orta geç 

Pedro 04.04 06.04 07.04 09.04 08.04 12.04 Orta geç 

 

Çizelge 2. Gaziantep lokasyonunda yaprak döküm tarihleri (2012–2013 yılı ortalama tarihleri) 

Table2. Leaf falling dates of Gaziantep location (average of 2012–2013) 
Çeşitler / Types Yaprak döküm tarihleri (%5) / Leaf folling dates Yaprak döküm zamanı sınıflaması¹ / Clasification of leaf folling dates 

Bilecik 08.11 11.11 Orta 

Chandler 18.11 21.11 Geç 

Howard 08.11 10.11 Orta 

Maraş–12 29.10 03.11 Orta erken 

Maraş–18 01.11 04.11 Orta erken 

Midland 05.11 08.11 Orta 

Serr 18.11 21.11 Geç 

Şen–1 04.11 06.11 Orta 

Pedro 17.11 19.11 Geç 

¹Chandler çeşidi baz alınarak değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 3. Gaziantep lokasyonunda çiçeklenme durumu (2012–2013 yılı ortalama tarihleri) 

Table 3. Blooming at Gaziantep location (average of 2012–2013) 
Çeşitler 
Types 

Erkek çiçeklenme tarihleri 
Male blooming dates 

Dişi çiçeklenme tarihleri 
Female blooming dates 

Dikogami tipi 
Dikogami status 

Bilecik 22.04 25.04 15.04 23.04 Protogyny 

Chandler – – 22.04 27.04 – 

Howard 20.04 22.04 15.04 18.04 Homogamy 

Maraş–12 05.04 07.04 09.04 14.04 Protandry 

Maraş–18 04.04 07.04 12.04 17.04 Protandry 

Midland 14.04 16.04 16.04 18.04 Protandry 

Serr – – 09.04 11.04 – 

Şen–1 18.04 25.04 17.04 24.04 Homogamy 

 

 

SONUÇ 
 

Gaziantep yöresine uygun ceviz çeşidini 

belirlemek üzere yapılan feneloji çalışmasında, 

yaprak zaman sınıflamasında Maraş–12 ve 

Maraş–18 orta erken, Bilecik, Howard ve Midland 

orta, Serr, Şen–1 ve Pedro orta geç, Chandler geç 

grupta yer almıştır. Yaprak döküm zamanı 

sınıflamasında Maraş–12 ve Maraş–18 orta erken, 

Bilecik, Howard, Midland ve Şen–1 orta, 

Chandler ve Pedro geç grupta yer almıştır. 

Çeşitlerde dikogamy durumlarında ise Howard, 

Şen–1 homogamy, Bilecik protogeyny, Maraş–12, 

Maraş–18, Midland ve Pedro çeşitlerinde 

protandry özellik görülmüştür. 

Sonuç olarak çeşit tavsiyesinde bulanabilmek 

için çalışmanın devamlılığı önem arz etmektedir. 
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MALATYA BÖLGESİ’NDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 

Burak ASLANSOY1 

 

ÖZET 
 

Türkiye’de ceviz yetiştiriciliği uygun iklime sahip olup, üretim değerleri her geçen yıl 

artış göstermektedir. Fakat ülkemizde küresel iklim değişikliklerine de bağlı olarak 

meydana gelen sıcaklık değişimlerinden dolayı ceviz üretiminde sorunlar yaşanmaktadır. 

Ceviz yetiştiriciliğinde en önemli iklim faktörlerinden birini oluşturan ilkbahar geç 

donları, son yıllarda Malatya bölgesinde de giderek büyük bir sorun haline gelmektedir. 

Bunun yanında ceviz çeşitlerinin ekolojik faktörlere göre tavsiye edilmesi ve bölgelere 

uygunlukları ile ilgili yaşanan eksikliklerden de dolayı da sorunlar oluşmaktadır. Sulama, 

gübreleme, budama, hastalık ve zararlılara karşı mücadele, derim ve muhafaza gibi 

konularda da uygulamaların ihmal edilmesi günümüzde ciddi sorunların yaşanmasına 

neden olmaktadır. Bu araştırmada Malatya Bölgesi’ndeki ceviz yetiştiriciliğinin ülkemiz 

genelindeki yeri ve durumu ile ülkemizde yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerileri 

üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Juglans regia, Malatya, yetiştiricilik 

 

SUMMARY 
 

WALNUT GROWING SITUTATION, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN MALATYA 

REGION 

 

Turkey possess proper climate for walnut growing and the growing is getting increased 

every year. However, there are some problems in walnut growing due to temperature 

alterations related to global climate changes. Autumn late frost one of the important factors 

in walnut growing is a major problem in Malatya Region during last years. Moreover, 

there are some problems because of not suggesting of walnut varieties according to 

ecological factors and some deficiencies about convenience to regions. Ignoring of some 

applications/treatments about irrigation, fertilization, pruning, pest and disease 

management, harvest and storage causes major problems nowadays. In the current review, 

our country’s situation of Malatya Region’s walnut growing and the problems and 

solutions are discussed. 

 

Keywords: Walnut, Juglans regia, Malatya, growing 

 

                                                      
1 Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MALATYA 
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GİRİŞ 
 

Ülkemiz birçok meyve türünün anavatanı 

konumundadır. Dünya üzerindeki 138 meyve 

türünün 75’i ülkemizde yetişebilmektedir. 

Ülkemizde tür zenginliğinin yanında çeşit 

zenginliği de oldukça fazla düzeyde 

bulunmaktadır [22]. 

Dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

ceviz türü olan Juglans regia L.’ninde gen 

merkezleri arasında Türkiye bulunmaktadır. 

Gerek ABD’ye götürülen, gerekse Avrupa’da 

yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan cevizin 

orijinleri arasında Türkiye bulunmaktadır [3]. 

Dicotiledoneae sınıfı, Juglandales takımı, 

Juglandaceae familyası, Juglans cinsinden olan 

cevizin; Juglans cinsi içerisinde 21 ceviz türü 

vardır. Bunlar içerisinde en çok Juglans regia’nın 

ticareti ve kültürü yapılmaktadır [23]. Ceviz, 

pomolojik gruplandırmada sert kabuklu meyveler 

içerisinde yer almakta ve Karpat dağlarının 

güneyinden itibaren Doğu Avrupa ve Türkiye, 

Irak ve İran’ın doğusundan ve Himalaya 

dağlarının ötesinde kalan ülkeleri içeren, geniş bir 

coğrafyanın doğal bitkisi konumundadır [3, 19]. 

Ceviz; besin değerinin yüksek olması, 

kerestesinin değerlendirilmesi, zengin biyolojik 

çeşitliliğinin olması ile beraber son yıllarda 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir 

gelişme içinde olduğu gözlenmektedir. Fakat 

ceviz yetiştiriciliğinin dönemsel olarak farklı 

konularda bazı sorunları da bulunmaktadır. Bu 

araştırmada Türkiye’deki ceviz üretiminin ve 

yetiştiriciliğinin durumu, Malatya’nın ceviz 

potansiyeli, sorunlar ve olası çözüm önerileri 

üzerinde durulmuştur. 

 

Dünya’da ve Türkiye’de Ceviz Üretim 

Değerleri 

 

Dünyada ceviz üretimi ve tüketimi her geçen 

yıl artış göstermektedir (Şekil 1). Ülkemiz ise 

dünyanın en eski ceviz üreticisi ülkelerinden biri 

olmasına rağmen ceviz üretiminde 2013 yılında 

Çin, İran ve ABD’den sonra dördüncü sırada yer 

almaktadır. Bu durum ülkemizin son 30–35 yıldır 

ceviz üretiminde global düzeyde istenilen 

seviyede artış göstermediğini ortaya koymaktadır. 

Dünya ceviz üretiminde ülkemiz 1970’li yıllarda 

ilk sırada olmasına karşılık, 1980’li yıllarda 

ikinciliğe, 1990’lı yıllarda üçüncülüğe ve 2000’li 

yıllarda da dördüncülüğe kadar gerilemiş 

durumdadır (Çizelge 1). Bu durum ülkemizde 

ceviz yetiştiriciliğine gereken önemin yeterli 

düzeyde verilmediği sonucunu da ortaya 

çıkarmaktadır. 

Ülkemiz ceviz üretimindeki yıllara bağlı olarak 

ortaya çıkan düşüş eğilimi, dikim alanları 

değerlerinde ters orantılı olarak değişmektedir. 

1970’li yıllarda ülkemiz dikim alanları açısından 

ABD’den sonra ikinci sırada yer almasına karşılık, 

2012’li yıllara bakıldığında dünyada ikinci 

durumda olduğu gözlenmektedir (Çizelge 2). 

Ülkemiz ceviz üretim miktarlarında dalgalanmalar 

yaşanmakla beraber her geçen yıl artış 

göstermektedir (Şekil 2). 

Ülkemizin 2015 yılında 190.000 ton’luk ceviz 

üretimi ile dünya üretiminde %6’lık bir paya sahip 

olduğu halde dış satımı yok denecek kadar azdır. 

Bunun yanında her geçen yıl ağaç başına ortalama 

verimin düşüş eğiliminde olduğu da ortaya 

çıkmaktadır (Çizelge 3). 

Yıllara bağlı olarak ceviz ağacı varlığımız 

düzenli olarak artmasına rağmen üretimin 

artmaması önemle sorgulanması gereken bir 

konudur [5]. Türkiye ceviz üretimi dünya 

pazarlarında yer alacak özellikte değildir. 

Tohumdan yetişmiş, genetik açılım gösteren 

ağaçlardan elde edilen ceviz meyveleri ihracat 

nitelikli meyveler niteliğini taşımamaktadır. Bu 

nedenle Türkiye dünyada önemli ceviz üreten 

ülkeler arasında bulunmasına karşılık, ihracatta 

söz sahibi konumda bulunmamaktadır. Buna 

karşılık ülkemizin ekonomik gücünün artmasına 

paralel olarak iç piyasalarda kaliteli ceviz açığı da 

bulunmaktadır [11]. Hatta rekoltede yaşanan 

dalgalanmalar nedeniyle ülkemiz yıllara bağlı 

olarak değişen miktarlarda önemli düzeyde ceviz 

ithal etmektedir [4]. 

Türkiye’de ceviz ürünleri daha çok aile içi 

tüketim ve yurt içi tüketime yönelik olarak 

yapılmaktadır. Üretilen ceviz miktarı tüketimi 

karşılayamamakta, özellikle son yıllarda ceviz 

ithalatında da önemli derecede artış meydana 

gelmekte, ancak yıllara göre değişmekle birlikte 

çok az kısmı da kabuklu ve/veya iç ceviz olarak 

ihraç edilmektedir (Çizelge 4). Dünyada ceviz 

ihracatında ise söz sahibi olan ABD’yi Meksika, 

Şili, Fransa ve Çin takip etmektedir (Çizelge 5). 

Ülkemizin dünya ceviz üretimi ve ticaretinde 

etkili bir konuma gelebilmesi için Anadolu’daki 

mevcut popülasyonlar içerisinden seleksiyon 
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çalışmalarına devam edilmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmalar neticesinde ise üstün nitelikli ümitvar 

ceviz genotiplerinin tespit edilmesi, korunması ve 

çoğaltılması ile tescil çalışmalarının 

tamamlanarak ülkemiz standardizasyonunun 

sağlanması, bu çeşitlerle de kapama bahçelerin 

yaygınlaştırılmasına devam edilmelidir. 

 

Çizelge 1. Dünyada ceviz üretimi yapan ilk beş ülkenin üretim değerleri [9] 

Table 1. Top five country’s production values worldwide [9] 

No 

1970 1980 1990 2000 2013 

Ülke 

Country 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

Ülke 

Country 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

Ülke 

Country 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

Ülke 

Country 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

Ülke 

Country 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

1 
Türkiye 

Turkey 
103.000 

ABD 

USA 
178.720 

ABD 

USA 
205.900 

Çin 

China 
309.875 

Çin 

China 
1.700.000 

2 
ABD 

USA 
101.423 

Türkiye 

Turkey 
122.000 

Çin 

China 
149.560 

ABD 

USA 
216.820 

İran 

Iranian 
453.988 

3 
İtalya 

Italy 
82.200 

Çin 

China 
119.000 

Türkiye 

Turkey 
115.000 

İran 

Iranian 
130.605 

ABD 

USA 
420.000 

4 
Çin 

China 
51.000 

USSR 

USSR 
48.800 

USSR 

USSR 
95.000 

Türkiye 

Turkey 
116.000 

Türkiye 

Turkey 
212.140 

5 
Fransa 

France 
37.660 

İtalya 

Italy 
42.800 

İran 

Iranian 
44.482 

Meksika 

Mexico 
60.000 

Ukrayna 

Ukraine 
115.800 

Dünya 

World 
654.660  795.415  890.515  1.292.467  3.458.046 

 

 

Çizelge 2. Dünyada ceviz üretimi yapan ilk beş ülkenin dikim alanları [8] 

Table 2. Top five country’s production areas worldwide [8] 

N
o
 

1970 1980 1990 2000 2013 

Ülke 
Country 

Dikim alanı 

(ha) 
Production 

area (ha) 

Ülke 
Country 

Dikim alanı (ha) 

Production area 

(ha) 

Ülke 
Country 

Dikim alanı 

(ha) 
Production 

area (ha) 

Ülke 
Country 

Dikim alanı (ha) 

Production area 

(ha) 

Ülke 
Country 

Dikim alanı (ha) 

Production area 

(ha) 

1 
ABD 

USA 
62.000 

ABD 

USA 
72.800 

ABD 

USA 
73.250 

Çin 

China 
168.000 

Çin 

China 
425.000 

2 
Türkiye 

Turkey 
47.733 

Türkiye 

Turkey 
53.833 

Çin 

China 
68.000 

ABD 

USA 
78.100 

Türkiye 

Turkey 
99.617 

3 
İtalya 

Italy 
24.700 

Hindistan 

India 
20.000 

Türkiye 

Turkey 
54.133 

Türkiye 

Turkey 
59.000 

ABD 

USA 
98.980 

4 
Hindistan 

India 
16.000 

İtalya 

Italy 
14.400 

USSR 

USSR 
43.600 

İran 

Iranian 
54.389 

Meksika 

Mexico 
69.796 

5 
Portekiz 

Portugal 
3.470 

Portekiz 

Portugal 
4.730 

Hindistan 

India 
24.600 

Meksika 

Mexico 
43.000 

İran 

Iranian 
64.000 

Dünya 

World 
158.954  173.874  410.133  619.408  995.040 

 

Çizelge 3. Türkiye ceviz üretimi ve sayısı [10] 

Table 3. Turkey walnut production and tree number [10] 

Yıl 
Toplu meyveliklerin alanı (da) 

Total orchard area (da) 

Ağaç başına ortalama verim (kg) 

Average yield per tree (kg) 

Ağaç sayısı (adet) 

Tree number (number) Üretim (ton) 

Production (ton) Meyve veren 
Fruit bearing 

Meyve vermeyen 
Not–fruit bearing 

Toplam 
Total 

1970 – – 2.864.000 419.000 3.280.000 103.000 

1980 – – 3.230.000 890.000 4.120.000 122.000 

1990 – – 3.248.000 1.128.000 4.376.000 115.000 

2000 111.000 33 3.550.000 1.490.000 5.040.000 116.000 

2010 413.932 33 5.441.051 3.643.380 9.084.431 178.142 

2011 468.378 33 5.594.576 4.045.119 9.639.695 183.240 

2012 552.019 34 5.977.397 4.541.958 10.519.355 203.212 

2013 639.015 33 6.526.028 4.887.669 11.403.697 212.140 

2014 693.947 26 7.000.897 5.374.456 12.375.353 180.807 

2015 718.196 25 7.596.020 5.560.227 13.156.247 190.000 
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Şekil 1. 2004–2013 yılları arası dünya ceviz üretim miktarı [8] 

Figure 1. World’s walnut production quantities between 2004–2013 [8] 

 

 
Şekil 2. 2006–2015 yılları arası Türkiye ceviz üretim miktarları [10] 

Figure 2. Turkey walnut production quantities between 2006–2015 [10] 

 

Çizelge 4. Dünya ceviz ithalat değerleri (1000 $) [8] 

Table 4. World walnut import values (1000 $) [8] 

Ülke / Country 2011 2012 2013 2014 
2015 

Değeri ($) / Value ($) Miktarı (ton) / Quantity (ton) 

1.İtalya / Italy 115.217 110.752 131.791 181.502 132.985 31.944 

2.Türkiye / Turkey 79.881 99.730 90.635 102.777 115.439 38.156 

3.Meksika / Mexico 72.060 61.002 54.727 66.961 94.164 23.074 

4.Vietnam / Vietnam 308 4.028 2.180 123 92.679 30.905 

5.Çin / China 110.681 136.689 210.852 136.600 85.869 23.501 

Dünya / World 693.388 718.298 817.929 856.592 781.662 216.189 

 

Çizelge 5. Dünya ceviz ihracat değerleri (1000 $) [8] 

Table 5. World walnut export values (1000 $) [8] 

Ülke / Country 2011 2012 2013 2014 
2015 

Değeri ($) / Value ($) Miktarı (ton) / Quantity (ton) 

1.ABD / USA 444.536 469.912 683.526 578.175 468.323 126.115 

2.Meksika / Mexico 104.605 96.095 81.329 140.326 146.009 30.240 

3.Şili / Chile 81.431 56.712 80.952 109.598 142.924 32.303 

4.Fransa / France 123.839 123.013 119.682 123.368 99.376 24.935 

5.Çin / China 55.063 55.337 73.032 51.360 43.763 18.489 

Dünya / World 891.328 916.225 1.175.216 1.151.083 1.012.613 277.313 
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Malatya Ceviz Üretim Potansiyeli 

 

Malatya kayısı üretimi ile dünyada önemli bir 

konumda bulunmaktadır. Tarımsal üretimde ilk 

sırayı alan kayısının bölge üreticisine ekonomik 

anlamda sağladığı etki çok yüksektir. Fakat dağlık 

ve sarp arazilerin hüküm sürdüğü bölgelerde de 

ceviz üretiminin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Malatya’nın Hekimhan İlçesi’de toplam ceviz 

üretiminin %52’sini karşılamaktadır. Son yıllarda 

bölge üreticisinin ilgisi ve yoğun çalışmaları 

sonucunda da ceviz üretiminde yükseliş trendi 

yakalanmıştır. Ayrıca Malatya Kayısı Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Hekimhan 

cevizi” tescil sürecinin de çok büyük etkisi 

olmuştur. Malatya’da meyve yetiştiriciliğinde 

türler bazında ceviz üretimi altıncı sırada 

gelmektedir. Üretim alanı bakımından dikkate 

alındığında ise dördüncü sırada yer almaktadır 

(Çizelge 6).  

Hekimhan, Malatya’nın kuzey bölümünde yer 

almakta ve 1040–1700 m arası rakım değerlerinde 

üretim alanlarına sahip bir ilçedir. Ceviz 

yetiştiriciliği ilçenin tüm alanlarına yayılmış 

olmasına rağmen kapama bahçe sayısı son derece 

azdır. Genellikle, tohumdan yetişmiş bir ağaç 

popülasyonu ilçe ceviz alanlarının önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır [28]. 

Malatya Hekimhan İlçesi tarım arazi varlığının 

en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Fakat ilçenin 

yüksek kesimleri dikkate alındığında kayısı 

yetiştiriciliğinin yerini ceviz üretiminin aldığı 

gözlenmektedir. Hekimhan İlçesi %15’lik tarım 

arazi varlığı ile diğer ilçelerle kıyaslandığında ilk 

sırada yer almaktadır (Şekil 3). 

Ülkemizde çok eski yıllardan beri yapılan 

ceviz yetiştiriciliği son 20 yıla kadar genel 

itibariyle tohumla üretimden gerçekleştirilmiştir. 

Bu şekilde yapılan üretimler modern ceviz 

yetiştiriciliğine geçişi engellemiş, fakat diğer 

taraftan da ıslah çalışmaları için zengin bir genetik 

kaynağın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu durum 

Malatya bölgesi için de geçerli olup, üreticilerin 

günümüzde de direk tohumdan yetiştiricilik ya da 

mevcut üstün özellikli genotiplerin aşılanması ile 

üretim yaptıkları gözlenmektedir. Malatya’nın 

Türkiye ceviz üretim miktarındaki payı ise %1.63 

dolayındadır (Çizelge 7). 

Malatya Hekimhan ilçesi ceviz 

yetiştiriciliğinin her yıl artış eğiliminde olduğu, 

tescilli çeşit elde edilmesi durumunda da bu 

yükselişin hız kazanacağı öngörülmektedir. Fakat 

bu pozitif etkilerin yanında, ülkemiz ceviz 

yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar bazı yıllarda 

bölgede de yaşanmaktadır. Özellikle Malatya’da 

2014 yılı Nisan ayında yaşanan zirai don afetinin 

etkisi ile tüm üretim oranlarının büyük düşüş 

yaşadığı Şekil 4’de de dikkat çekmektedir [10]. 

Ülkesel ceviz üretiminin artırılmasına yönelik 

olarak bölge koşullarına adapte olmuş çeşit/çeşit 

adayları ile üretimin gerçekleştirilmesinin 

yanında, her bölgede yaşanan sorunların 

çözümüne yönelikte çalışmalar yürütülmelidir. 

Böylelikle cevizin anavatanı içerisinde yer alan 

ülkemizin dünyada ceviz ticaretinde söz sahibi 

olabilme potansiyelinin gerçekleştirilmesine de 

katkı sağlanmış olacaktır. 

 

 
Şekil 3. Malatya ili tarım arazileri dağılımı [10] 

Figure 3. Malatya agricultural fields distribution [10] 
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Çizelge 6. 2015 yılı Malatya ili meyve üretim miktarları ve alanları [10] 

Table 6. Malatya fruit production quantities and areas in 2015 [10] 
No Ürünler / Fruits Üretim Miktarı (ton) / Production Quantities (ton) Üretim Alanı (da) / Production Areas (da) 

1 Kayısı / Apricot 336.000 801.100 

2 Elma / Apple 41.146 30.368 

3 Üzüm / Grape 10.357 49.095 

4 Dut / Mulberry 7.317 288 

5 Armut / Pear 5.907 1.108 

6 Ceviz / Walnut 3.104 6.090 

 

Çizelge 7. Türkiye ve Malatya ceviz üretim değerleri [10] 

Table 7. Turkey and Malatya walnut production values [10] 

N
o
 

2011 2012 2013 2014 2015 

İl 

City 

Üretim 
miktarı (ton) 

Production 

quantity (ton) 

İl 

City 

Üretim 
miktarı (ton) 

Production 

quantity (ton) 

İl 

City 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

İl 

City 

Üretim 
miktarı (ton) 

Production 

quantity (ton) 

İl 

City 

Üretim miktarı 
(ton) 

Production 

quantity (ton) 

1 Hakkâri 9.854 Hakkâri 13.098 Hakkâri 12.811 Antalya 9.354 K.Maraş 10.631 

2 Denizli 6.819 K.Maraş 6.952 K.Maraş 10.316 Hakkâri 9.080 Hakkâri 8.140 

3 Erzurum 6.365 Bursa 6.863 Bursa 6.984 Karaman 8.040 Karaman 7.366 

4 K.Maraş 6.045 Denizli 6.458 Denizli 6.981 Van 8.001 Antalya 6.861 

5 Bursa 5.609 Çorum 6.406 Çorum 6.423 Aydın 7.912 Aydın 6.323 

* 29.Malatya 2.627 23.Malatya 3.223 25.Malatya 3.228 62.Malatya 502 25.Malatya 3.104 

 

 
Şekil 4. Hekimhan İlçesi ceviz üretim miktarları ve üretime katkısı 

Figure 4. Hekimhan district walnut production quantities and the contribution to production 

 

 

Ceviz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

 

Ülkemizde ceviz üretimi, büyük çoğunluğu 

tohumdan çıkmış, her biri ayrı özellik taşıyan ve 

dere kenarlarında, bağ bahçe içlerinde dağınık 

halde yetiştirilen ceviz ağaçlarından 

sağlanmaktadır. Ancak son yıllarda ceviz 

yetiştiriciliğinde olumlu gelişmeler de 

yaşanmıştır. Bu bağlamda aşılı fidanlarla tesis 

edilen kapama bahçe şeklindeki üretimin 

yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir [14]. 

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğinde yaşanan 

olumlu gelişmelere rağmen, halen uluslararası 

düzeyde istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. 

Özellikle Malatya Hekimhan gibi ceviz 

yetiştiriciliğinin son zamanlarda giderek 

yaygınlaştığı bölgelerde halen ceviz çeşitleri 

tercih edilmemekte ve bölgeye adapte olmuş 

genotipler ile üretim yapılmaktadır. Ülkemiz ceviz 

üretiminin artırılmasında bölgelere uygun çeşitler 

ile ya da çeşit adaylarının hızla tescil sürecinin 

tamamlanarak, üretimlerin uluslararası 

standartları olacak şekilde yapılması sağlanmaya 

çalışılmalıdır. 

 

Bölgeye uygun çeşitlerin önerilmesi 

Ceviz yetiştiriciliğindeki gelişmenin sağlıklı 

bir biçimde yönlendirilmesi, öteki ürünlerin 
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yetiştirilmesi topraktan daha etkin biçimde 

yararlanma gibi beklentiler öncelikle yörelere 

uygun ceviz çeşitlerinin belirlenmesi ve 

önerilmesine bağlıdır. Bu amaçla daha önce 

ümitvar olarak belirlenmiş olan yerli ve yabancı 

ceviz çeşitlerinin farklı bölgelerdeki morfolojik, 

fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenerek 

yüksek verim ve kaliteye sahip, iç ve dış pazar 

istekleri ile uyumlu çeşitlerin üretilmesi 

gerekmektedir [25]. 

Ancak yeni kurulan kapama bahçelerde 

kullanılan çeşitlerin, ekolojik faktörler dikkate 

alınmadan önerilmesi de beraberinde çok fazla 

sorun getirmektedir. Kapama bahçeler kurulurken 

ülkemiz ulusal ceviz çeşitlerinin meyve kalitesinin 

düşük olması, ilkbahar geç donlarından zarar 

görmesi ve yan dallarda değil de uç dallarda 

meyve verme eğiliminde olmasından dolayı 

yurtdışından binlerce fidan ithal edilmektedir. 

Hâlbuki ülkemizde yabancı çeşitlerden daha 

kaliteli genotiplerin olma ihtimali de yüksektir. 

Ancak bu genotiplerin aşı ile çoğaltılıp değişik 

ekolojik koşullarda adaptasyon yetenekleri 

belirlenmediği için problemler de devam 

etmektedir [11]. Bahçe kurulurken en önemli 

hususlardan birisi, kullanılacak çeşitlerin veya 

tiplerin fenolojik, pomolojik ve bitkisel 

özelliklerini göz önünde bulundurmak ve bu 

doğrultuda çeşitlerin veya tiplerin seçimini 

yapmaktır [25]. 

Ülkemizde kapama ceviz bahçelerinin 

kurulmasında ve ağaçlandırma çalışmalarında 

ağırlıklı olarak Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3, 

Yalova 4, Yavuz, Tokat TU 1, Şen 1, Şen 2, 

Kaman 1, Kaman 5, Şebin ve Bilecik çeşitlerine 

yer verilmiştir. Son yıllarda Chandler, Pedro, 

Fernor ve Fernette gibi geç yapraklanan ve yan 

dallarda meyve veren çeşitlerin kullanımı 

yaygınlaşmıştır [7]. 

Malatya’da Kayısı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından “Hekimhan” ve “Darende” 

ceviz çeşit adaylarının tescil çalışmaları 

sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Tescil süreci 

sonuçlandığı gibi bölge üreticisi tarafından 

kullanılması için çalışmalar yapılacaktır. 

Böylelikle tohumdan üretim yerine, bölgeye 

adaptasyonu bilinen tescilli çeşitler ile üretim 

yapılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Bu 

durumun Malatya ceviz üretim artışında ilerleyen 

yıllarda önemli düzeyde etki yapması 

beklenmektedir. 

Genel özellikleri itibariyle Hekimhan 

cevizinin; ince kabuklu, iç randımanı yüksek, iç 

renginin beyaz ve açık sarı, kabuktan çok kolay 

ayrılan, yağ oranının yüksek olduğu bildirilmiştir 

[28]. 

 

Adaptasyon 

Aşılı fidanlarla değişik ekolojilerde kurulmuş 

olan bahçelerde verim düşüklüğü başta olmak 

üzere çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun en 

önemli nedeni, ülkemizdeki ceviz çeşitlerinin 

değişik ekolojik koşullara adaptasyon 

yeteneklerinin tam anlamıyla araştırılmamış 

olmasıdır [1]. 

Farklı iklim şartlarına adaptasyon denemeleri 

yapılmadan, milyonlarca ceviz ağacının ülke 

geneline dağıtılması ceviz yetiştiriciliğimizde 

verimsizliğe neden olmuştur. Diğer en önemli 

tehdit tarım dışı nitelikte binlerce dönüm araziye 

ceviz bahçelerinin kurulmasıdır. Detaylı araştırma 

ve inceleme yapılmadan, uzman görüşü 

alınmadan, ormanlık arazilerde tesis edilen ceviz 

plantasyonlarında beklenilen seviyede verim 

alınamamaktadır. Özellikle özel ağaçlandırma 

projelerinde ceviz yetiştiriciliği için hassas olan 

alanlara tesis edilen ceviz plantasyonlarında bu 

konu daha bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

alanlarda daha yoğun emek ve bakımla üretimi 

artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır [7]. 

Türkiye, değişik iklim koşullarına sahip olması 

ve generatif çoğaltma alışkanlığı nedeniyle büyük 

bir ceviz gen kaynağına sahiptir. Soğuklara 

dayanıklı ceviz genotiplerinin Kuzeydoğu–Doğu 

Anadolu Bölgeleri’nin kışları çok soğuk geçen 

yerlerinde, hastalıklara dayanıklı genotiplerin 

Karadeniz Bölgesi’nin bol yağış alan kısımlarında 

[24]; kuraklığa dayanıklı genotiplerin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nin arid iklime sahip olan 

yerlerinde [26]; düşük soğuklama gereksinimine 

sahip olan genotiplerin de Akdeniz Bölgesi’nin 

kıyı şeridinde [18] bulunması olası olduğu 

bildirilmektedir. Ayrıca, her bir ekolojideki ceviz 

popülasyonu tohumla çoğaltma nedeniyle meyve 

iriliği, kabuk kalınlığı, verim, çiçeklenme tarihleri 

gibi çeşitli özellikler bakımından büyük 

varyasyon göstermektedir [16]. 

Meyve yetiştiriciliğini etkileyen önemli bir 

faktörde küresel iklim değişikliği ve buna bağlı 

olarak da sıcaklık dalgalanmalarının 

yaşanmasıdır. Günümüzde yapılan çok sayıda 

araştırma ve raporlarda sıcak hava dalgalarının 
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etkisiyle tarımın iklim değişikliğinden büyük 

oranda etkileneceğini belirtmektedirler [12]. 

Küresel ısınma sonucu geçtiğimiz yarım yüzyıl 

süresince her 10 yıllık dönemde meyve 

ağaçlarının uyanmasının 2–3 gün kadar önce 

gerçekleşmeye başladığı bildirilmiştir. Özellikle 

ılıman iklim koşullarında, yaprağını döken meyve 

türlerinin soğuklama gereksinimlerini tam olarak 

karşılayamamasının gelecek yıllarda önemli bir 

sorun haline gelmesinin beklendiği 

vurgulanmaktadır [15]. Dünyanın gelecek 

yüzyıldaki bu sorunu göz önüne alındığında da 

ceviz yetiştiriciliğinde verim kaybının 

yaşanmaması için ıslah çalışmalarında geç 

yapraklanma özelliği gösteren çeşit adaylarının 

değerlendirilmesinin zorunlu hale geleceği ortaya 

çıkmaktadır. 

Ceviz ağacı uzun ömürlüdür; gençlik 

devresindeki kuvvetli büyüme gücü ve kuvvetli 

kökleri dolayısıyla yamaçlarda erozyona karşı ve 

yol kenarı ağaçlandırmalarında da 

kullanılmaktadır. Kuraklığa dayanıklı ve diğer 

meyve türlerine nazaran hastalık ve zararlılara 

daha mukavim özellik göstermektedir [21]. Bu 

özellikleri açısından da cevizin ülkemizde 

tarımsal üretimin zor yapılacağı bölgelerde 

önerilebilmesi de söz konusudur. Ülkesel ceviz 

politikası oluşturulurken; çeşitlerin özellikleri, 

bölgelerin iklimsel yapısı ve alan bazlı destekleme 

kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

İlkbahar geç donları 

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en 

önemli iklim faktörünü ilkbahar geç donları 

oluşturmaktadır. İlkbahar geç donlarından 

korunmanın ve bu sayede üretim kapasitesinin 

yukarı çıkarılmasının en önemli faktörünü ise geç 

yapraklanan çeşitler oluşturmaktadır. 

Yağmurlama sulama sistemleri, sobalar ve 

pervaneler gibi yöntemlerle ağaçlar dondan 

korunmaya çalışılsa da, bunun üreticiye yüksek 

gider oluşturmasından dolayı çok tercih 

edilmemektedir [11]. 

Yabancı ceviz çeşitlerinin, ülkemizdeki 

çeşitlere göre yan dallarda meyve verme oranının 

yüksek olması da büyük bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. Geç yapraklanma ile yan dallarda 

meyve verme oranı arasında ters ilişki olduğu da 

düşünüldüğünde, sadece seleksiyon çalışmalarıyla 

yeni genotipler ortaya çıkarılması çok zor bir 

olasılık olarak göze çarpmaktadır. Bundan dolayı 

seleksiyon ıslahının melezleme ıslahı ile de 

birlikte ele alınması geleceğe dönük çok daha 

verimli sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. 

Fakat melezleme ıslahı çok uzun yıllar 

sürmesinden dolayı, çok tercih edilen bir yöntem 

değildir [11]. 

Malatya Bölgesi’nde 2014 yılında meydana 

gelen zirai don afetinde de ceviz üretiminde büyük 

düşüş yaşanmıştır. Tescile aday Hekimhan cevizi 

de bundan etkilenmiş ve tescil süresi bu nedenden 

dolayı uzamıştır. Fakat 2014 yılında yaşanan zirai 

don olayının, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından afet olarak nitelendirildiği de 

göz önüne alındığında; kısmi don olaylarında 

Hekimhan cevizinin az etkilendiği 

gözlemlenmektedir. 

 

Islah çalışmaları (seleksiyon ve melezleme) 

Ülkemizde ceviz ıslahında seleksiyon yöntemi 

en çok kullanılan ıslah yöntemi olarak ön plana 

çıkmaktadır. Ülkemizde elde edilen çeşitlerin 

neredeyse tamamı seleksiyon ıslahı ile üretime 

kazandırılmıştır. Bu çeşitlerden bazıları; Yalova–

1, Yalova–3, Yalova–4, Bilecik, Şebin, Gültekin–

1 (KR–1), KR–2 (Yavuz–1), Kaplan–86, Şen–1 

(24–KE–25) ve Tokat–1 (60 TU–1)’dir. Amerika 

ve Avrupa’da da eski ceviz çeşitlerinin hemen 

hepsi yerli çeşitler gibi çöğür çeşitleridir. Bunlar 

seleksiyon çalışmalarıyla bulunmuş ve çeşitli 

üstün özelliklerinden dolayı çoğaltılmışlardır. 

Amerika’da Payne, Hartley ve Ashley; Fransa’da 

Franquette, Parisienne, Corne ve Marbot; 

İtalya’da Sorrento ve Romanya’da Sibişel bunlara 

örnek olarak verilebilir. Melezleme ıslahı 

çalışmalarının başlamasıyla da Amerika’da Serr, 

Sunland, Chico, Vina, Chandler, Tehama, Amigo 

ve Tulare; Fransa’da ise Fernor, Fernette ve Lara 

gibi çeşitler elde edilmişlerdir [13, 17, 20, 27]. 

Melezleme ıslah yöntemi ile geç yapraklanma 

ile yan dallarda meyve verme arasında ters bir 

ilişki olduğu için Avrupa ve Amerika’da geç 

yapraklanan çeşitler ile yan dallarda meyve 

verenler çaprazlanmış ve “Chandler” gibi geç 

yapraklanan ve yan dallarda meyve veren birçok 

çeşit elde edilmiştir [2]. 

Ceviz seleksiyon çalışmalarında incelenen 

seleksiyon kriterlerinin tekrarlanma derecelerinin 

yüksek olmaları arzulanır. Belli bir yılda saptanan 

verimin takip eden yıllarda elde edilme olasılığını 

ifade eden tekrarlanma derecesi seleksiyon 
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ıslahında yıl itibariyle birden fazla verim kaydının 

gerekli olup olmadığını ortaya koyar. Yapılan 

çalışmalar sonucunda meyve ağırlığı, meyve eni 

ve meyve boyuna ait tekrarlanma derecelerinin 

yüksek bulunması nedeniyle bu karakterlerin 

seleksiyon kriterleri olarak kullanılabileceği ve 

ayrıca bu karakterler yönünden üstün nitelikli 

genotiplerin bu özelliklerini ileriki yıllarda da 

devam ettirme olasılıklarının yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır [6]. 

Fakat ülkemizde seleksiyon sonucu bulunan 

üstün özellikli ümitvar genotipler, bulunduğu 

lokasyondan başka bir lokasyonda çoğaltıldığı 

durumlarda; iklimsel verilere bağlı olarak 

özelliklerinde farklılıklar meydana 

gelebilmektedir. Bundan dolayı ülkemiz ceviz 

üretiminin artırılmasında mevcuttaki çeşitlerin 

önerilemediği durumlarda, o bölgedeki üstün 

özellikli ümitvar genotiplerin tescil edilerek ön 

plana çıkarılması olumlu etki yaratacaktır. 

 

Döllenme biyolojisi 

Tek evcikli bir bitki olan cevizde, erkek ve dişi 

çiçeklerin farklı zamanda olgunlaşması nedeniyle, 

devamlı olarak yabancı tozlanma söz konusudur. 

Bundan dolayı ceviz genetik bakımdan 

heterezigot yapıya sahiptir. Tohumla çoğaltmada 

da genetik bakımdan açılma meydana 

gelmektedir. Bu durum çok farklı genotiplerin 

ortaya çıkmasına, çeşitliliğin artmasına ve 

seleksiyonun ön plana çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu durum üstün nitelikli yeni 

genotiplerin ortaya çıkarılması açısından büyük 

bir öneme sahip olmasının yanı sıra, dünya ticareti 

açısından da bir o kadar dezavantaj 

oluşturmaktadır. 

Bölgelere adaptasyonu sağlanmış çeşit 

adaylarının tescil süreci başlatıldığında, aynı 

zamanda dölleyici çeşidinde belirlenmesi ile ilgili 

çalışmalar yürütülmelidir. Bu durum ilerleyen 

zamanlarda çeşit adayının bulunduğu bölgede 

üretime kazandırıldığı zamanlarda verim kaybının 

da önüne geçilmesi açısından önem arz 

etmektedir. 

 

Eğitim ve yayım faaliyetleri 

Ekolojik koşullara yüksek uyum özelliği 

gösteren cevizin, son yıllarda ülkemizde büyük bir 

gelişme içinde olduğu gözlenmiştir. Son yıllarda 

uygulanan eğitim ve yayım çalışmaları, bu konuda 

uygulanan politikalar gelişmenin ana nedenlerini 

oluşturmaktadır. 

Ceviz yetiştiriciliği konusunda üreticilerin 

bilinçlendirilmesi gerekmekte ve kültürel 

bakımlarının yapılması gerekliliği de 

vurgulanmalıdır. Önceki yıllara göre sulama, 

dikim zamanı, arazinin dikime hazırlanması gibi 

konularda üreticilerin daha bilinçli yaklaşımlarda 

bulunduğu; fakat bahçe kurulacak yerin 

ekolojisine uygun çeşit seçimi, bitki besleme, 

budama, terbiye sistemi, hasat, örgütlenme, 

hastalık ve zararlı konularında eksikliklerin 

bulunduğu gözlemlenmektedir. 

Üreticilerin bahçenin ilk kurulumundan 

itibaren teknik destek alarak planlama yapmaları 

hem kendi ekonomik refah seviyesinin artmasına, 

hem de ülkesel düzeyde ceviz üretiminin sistemli 

bir şekilde artışına katkı sağlayacaktır. Bundan 

dolayı ceviz bahçesi kurulmasında çeşit seçiminin 

en önemli husus olduğu üreticilere 

benimsetilmelidir. Ayrıca seleksiyon yoluyla 

seçilen genotiplerin özellikle selekte edildiği 

ekolojide üretilmesine öncelik verilmelidir. 

İşletmelerin gelişigüzel gübre kullanımını 

önlemek ve iyi bir verim düzeyine ulaşılması 

açısından üreticilerin yaptıracakları toprak ve 

yaprak analizleri doğrultusunda doğru bir 

beslenme programını da takip etmelidirler. 

Ceviz yetiştiriciliğinde yaşanılan diğer 

sorunlardan biri de hasat ve hasat sonu 

işlemleridir. Hasat zamanında meyve kalite 

kaybına neden olan önemli gecikmeler 

yaşanmaktadır. İç cevizin yeşil kabuğa oranla 

daha önce olgunlaşmasına rağmen, dış kabuğun 

kolay ayrılmasını isteyen yetiştiricilerin yeşil 

kabuk olgunlaşıncaya kadar hasatı geciktirmeleri 

iç cevizin önemli oranda kalite kaybına 

uğramasına neden olmaktadır. Hasat döneminin 

geciktirilmeden yapılması ve hasat sonrası 

kayıpların azaltılması için bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Son yıllarda ceviz yetiştiriciliğinde devlet 

desteklemelerinin artması ve buna bağlı olarak 

özel sektöründe yoğun ilgi göstermesiyle kapama 

bahçe kurulumlarında önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Ülkemizde 2002 yılında toplam 

meyve üretimi 13.3 milyon tok iken 2015 yılında 



166 

B. ASLANSOY / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 157–167 (2017) 

17.5 milyon tona ulaşmıştır. Son 13 yıldaki toplam 

meyve üretimindeki artış oranı ise %32’dir. Ancak 

ceviz üretim alanlarında ise %30’un üzerinde bir 

artış eğilimi öngörülmesine karşılık, verimde 

önemli bir artış beklenmemektedir. Bunun temel 

nedeni mevcut bahçelerin yaşlanması ve böylece 

verimliliklerinin düşeceği yönündedir. 

Ülkemizin ceviz ticaretinde iç pazarda kendine 

yeter durumda olmamasından dolayı mutlak 

ithalatçı konumunda olmaya devam edecektir. 

Öncelikle ceviz üretiminde kendine yeter düzeye 

ulaşılması ve ardından da ihracatçı konuma 

ulaşılabilmesi için bölgesel üretimlerin sistemli 

üretim düzeyine getirilmesi gerekmektedir. 

Bölgelere adapte olmuş ümitvar ceviz 

genotiplerinin tescil sürecine alınması ve üretime 

katma değer etkisinin sağlanması gerekmektedir. 

Bunun en güzel örneklerinden birini Malatya 

Hekimhan İlçesi oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin hemen her bölgesinde ceviz 

yetiştiriciliği yapılmasının Türkiye için iyi bir 

potansiyel olduğu bilinmeli ve bu potansiyeli 

kullandıracak yaptırımların da hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Bu önlemler destekleme 

mekanizmalarıyla beraber uygulamaya 

aktarılmalıdır. Bunun için gerekirse tüm tarımsal 

işletmelere arazi varlıkları veya hayvan 

varlıklarına göre ceviz ağacı dikme ve 

desteklemelerden yararlanabilmek için de o 

ağaçlara bakma zorunluluğu getirilebilir. 

Ceviz üretiminin artırılmasına, sorunların 

çözümüne ve uluslararası seviyede söz sahibi 

konuma ulaşılabilmesi için gerek ulusal olarak, 

gerekse de Malatya Bölgesi için aşağıdaki 

hususların gerçekleştirilmesi olumlu etki 

yaratacaktır. Bunlar: 

•Ulusal ceviz politikasının belirlenmesi, 

•Tarım havzaları üretim ve destekleme 

modelinde ceviz alanlarının çeşitler de dikkate 

alınarak düzenlenmesi, 

•Ülkemizde ekonomik ömrünü tamamlamış, 

yaşlı ve verimden düşmüş ceviz bahçelerinin 

yenilenmesi ve gençleştirilmesi, 

•Yapılacak desteklemelerde bilimsel 

araştırmalar ile belirlenmiş yöreye uygun 

çeşitlerin (çevirme aşı ile) ön plana çıkarılması, 

•Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin 

uygun ekolojiye sahip olması durumunda kapama 

ceviz bahçelerine dönüştürülmesi, 

•Kapama ceviz bahçeleri ile kapasite 

artırımının sağlanması, 

•Ceviz ağaçlarının erozyonla mücadele 

kullanılabilir olması, 

•Üretimin daha bilinçli olarak yapılmasının 

sağlanması ve ceviz yetiştiricilerinin doğru 

yönlendirilmesi neticesinde cevizde verim ve 

kalitenin artırılması, 

•Üretici örgütlenmesinin sağlanarak; üyelerin 

ceviz yetiştiriciliği, dış ticaret, Ar–Ge, vb. 

konularda bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti 

alması, 

Bölge halkına gelir sağlayacak ceviz 

ağaçlarının kaçak kesimlerinin önüne geçilmesi 

için denetimlerin arttırılması gibi konularda 

yapılacak etkin uygulamalar ülkemizin 

uluslararası piyasalarda ceviz ürün arzında 

belirleyici noktaya gelmesini destekleyici nitelikte 

olacaktır. 
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CHANDLER CEVİZ ÇEŞİDİNDE in vitro ÇOĞALTIM 

PROTOKOLÜNÜN OLUŞTURULMASI 

 
 

Şafak SEKMEN1 Yılmaz SESLİ¹ Hasan Cumhur SARISU¹ 
 

ÖZET 

 

Ceviz yetiştiriciliğinin temelini, sağlıklı fidan üretimi oluşturmaktadır. Ceviz fidanları, 

standart çeşitlerin çöğür veya klon anaçları üzerine aşılanması ile elde edilmektedir. 

Çoğaltım tekniklerinde ilerlemeler sayesinde birim alandan daha çok sayıda ve hızlı olarak 

fidan üretimi yapılabilmektedir. Bu çoğaltım teknikleri arasında doku çalışmalarında 

meydana gelen ilerlemeler sayesinde çeşitler ve türler arası melezlemeler sonucu elde 

edilmiş bitkiler çoğaltılabilmekte ve cevizde de bu çalışmalar devam etmektedir. Bu 

çalışmada "Chandler" ceviz çeşidinin doku kültürü ile üretilmesi ve çoğaltılmasını 

sağlayacak protokol geliştirmek amaçlanmıştır. Eksplantlar, sürgün ve üzerinde bir göz 

bulunan nodal segmentlerden alınmıştır. 3 farklı ortamda (DKW, DKW–C ve MS), her 

ortam içerisinde ise üçer farklı hormon konsantrasyonlarını yansıtan toplam 9 kültür 

oluşturulmuştur. DKW–C içerisinde 1 mg/l BAP + 0.5 mg/l IBA + 1 mg/l GA3 hormonları 

ile aktif kömür ilavesi yapılan ortamın 13.14 mm ortalama sürgün uzunluğu ve %45 

sağlıklı sürgün oranı ile en iyi sonuçları aldığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Chandler, eksplant, mikro çoğaltım, besin ortamı 

 

SUMMARY 

 

ESTABLISHING in vitro PROPAGATION PROTOCOL FOR CHANDLER WALNUT 

CULTIVAR 

 

Establishing in vitro propagation protocol for chandler walnut cultivar. Healthy 

nursenies in walnut cultivation is an important factor. Walnut sablings are generally 

produced with standard cultivars grafted on seedling and clonal rootstocks. Advances in 

propagation technics allows us to produce more quick and more numbers of nursenies from 

per unıt area. Among new propagation technics tissue culture method cultivars, species 

and crossed hybrids can be propagated and also it is used for walnut propagation. In this 

it was aimed to develop a protocol for "Chandler" cultivar with tissue culture. Explants 

were taken from nodal segments with a vegetative bud and shoot tips. Three different 

nutrient media (DKW, DKW–C and MS) and three different hormone concentrations for 

each media total nine cultures were established. DKW–C media with 1mg/I BAP + 0.5mg/1 

IBA + 1 mg/I GA₃ hormones and active chorcoal was determined best media with 13.14 

mm average shoot length and 45% shoot ratio. 

 

Keywords: Chandler, explant, micropropagation, nutrient media 
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GİRİŞ 
 

Dünya ceviz üretimi son yıllarda hızla artış 

göstermektedir. Türkiye ceviz üretimini 1995 

yılında 110.000 ton iken, 2013 yılında 212.140 ton 

seviyesine çıkarmış ve üretimini yaklaşık ikiye 

katlayarak önemli bir artış sağlamıştır [1]. 

Türkiye’de ceviz üretimi önceleri tohumdan 

yetişmiş ağaçlar ile yapılmaktaydı ancak elde 

edilen ürünlerin birbirinden farklı olması 

nedeniyle ticari açıdan sorun teşkil etmekteydi. 

Üretimin standardizasyonunu sağlamak için 

özellikleri bilinen çeşitler ile bahçe tesis 

edilmektedir [2]. 

Ceviz yetiştiriciliğinde bahçe tesis etmenin 

temeli sağlıklı fidan üretimi ile olmaktadır. Bu 

yüzden ise gerek anaç gerekse de çeşitlerin 

hastalıklardan ari ve adına doğru olması çok 

önemlidir. Ancak klonal çoğaltma 

yöntemlerindeki yaşanan sorunlar ve maliyetin 

yüksek olması nedeniyle ülkemizde halen çöğür 

üretimi için tohum kullanılmaktadır [3]. Doku 

kültürü çabaları anaç çoğaltma çalışmaları ile 

başlayıp, amacı hastalık–zararlılara dayanım ve 

kuvvetli gelişen anaç geliştirmeye yoğunlaşmıştır. 

Doku kültürü çalışmalarında, meydana gelen 

ilerlemeler sayesinde çeşitler, türler ve türler arası 

melezlemeler sonucu elde edilmiş bitkiler 

çoğaltılabilmektedir. Son yıllarda bu yöntemle J. 

regia türüne ait çeşitler çoğaltılabilmekte ve kendi 

kökleri üzerinde araziye dikilebilmektedir [4]. 

Bu çalışmada, yapılan araştırmalardan yola 

çıkarak Türkiye’de fidan üretiminde ilk sırada 

olan Chandler çeşidini kendi kökleri üzerinde 

doku kültürü yöntemiyle protokolünü oluşturmak 

amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Araştırma 2015 yılı içerisinde Meyvecilik 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü içerisinde 

bulunan parsellerden alınan eksplantlar ile doku 

kültürü laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada 

kültür oluşturma ve kardeşlenme safhaları 

incelenmiştir. Bu aşamadan sonra ise köklenme ve 

dış ortama alıştırma denemeleri yapılacaktır. 

Denemede MS [5], DKW [6] ve DKW ortamının 

modifikasyonu ile oluşturulmuş DKW–C [7] 

ortamları kullanılmıştır. Sürgün ucu ve 2–4 cm 

uzunluğundaki (üzerinde bir göz bulunan) nodal 

eksplantları kullanılmıştır. Üç ortamın üçer farklı 

hormon konsantrasyonları ile toplamda 9 farklı 

ortam hazırlanmıştır. Dokuz farklı ortam üzerinde 

ise yine gelişmeyi etkileyeceği düşünülen bir 

takım kimyasal maddelerde her ortama eşit 

oranlarda denenmiş olup, bu kimyasalların ceviz 

çeşidi eksplantlarının, oluşturmuş olduğu fenolik 

salgıların engellenmesine ve sürgünlerin 

gelişimine katkıları araştırılmıştır. 

Eksplantlar aynı kaynak üzerinden 2 farklı 

şekilde elde edilmiştir. İlk yöntemde; mart ayı 

içerisinde araziden alınan Chandler çeşidinin 

çelikleri durgun su (GA₃ ve BAP hormonları ile 

desteklenerek) içerisinde tutulmuş yeni çıkış 

yapan sürgünleri ve boğumları kullanılmıştır. 

İkinci yöntem de ise, direkt araziden alınan 

eksplantlar ile kurulmuştur. Büyüme dönemi 

içerisinde (Mayıs ayının sonuna doğru başlayarak 

Temmuz ayının ortasına kadar) deneme 

yürütülmüştür. Eksplantlara her iki yöntemde de 

aynı yüzey sterlizasyonu işlemleri uygulanmıştır. 

Eksplantlar akan musluk suyu altında iyice 

durulanmıştır ve anti–bakteriyel sabun ile 

yıkandıktan sonra, saf su bulunan bir kap 

içerisinde 5–10 dakika bekletilip üzerindeki 

köpüklerinden iyice arınana kadar tekrar 

durulanmıştır. Bu işlemlerin ardından alkol 

çözeltisi (%90) ile 1–2 dakika (eksplantların 

alındığı dönemdeki boyutuna ve sürgün ile boğum 

durumlarına göre konsantrasyonu daha fazla 

azaltarak ya da arttırarak süreye karar verilmiştir) 

çalkalanarak sterilizasyon yapılmıştır. Alkol ile 

muamele gören eksplantlar, hemen ardından kabin 

içerisinde otoklavlanmış saf su ile 3–4 defa 

durulanmıştır. 

Son olarak ise sodyum hipoklorit (%10–15) 

içerisinde 3–5 damla tween–20 ilave edilerek, 15–

20 dakika arasında değişen sürelerde (kararma 

durumuna göre tayin edilerek) karıştırılarak 

bekletilmiş ve hemen akabinde yine 3–4 defa 

otoklavlanmış saf su yardımı ile durulanarak 

yüzey sterilizasyonu işlemi tamamlanmıştır. 

Chandler ağaçlarından alınan eksplantların boyları 

ortama aktarmadan önce steril ölçekli kağıtlar 

yardımıyla ölçülmüştür. Sürgün ucu ve yan gözler 

DKW temel ortamında gelişimlerini 

tamamladıktan sonra, tekrardan ölçekli kâğıt 

kullanılarak veriler alınmıştır. 

Kültür Oluşturma Aşaması: Eksplantlar 

mevcut olan 2.5×15 cm ebatlarındaki kültür 

tüplerine dikilmek üzere, önceden hazırlanan 

besin ortamlarını eşit miktarlarda dökülerek, 

otoklavda sterilizasyonu yapıldıktan sonra dikim 



 

171 

Ş. SEKMEN, Y. SESLİ, H. C. SARISU / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 169–174 (2017) 

gerçekleştirilmiştir. Eksplantlar; sürgün ucu 

(üzerinde birden fazla yaprak taslağı barındıran) 

ve yan gözler (üstünde bir göz bulunan nodal 

segment 2–4 cm olacak şekilde) olarak tüplere 

dikilmiştir. Eksplantları seçerken özellikle nodal 

segment olarak daha çok taze sürgün üzerinde 4. 

ve 5. boğumları kullanmaya özen gösterilmiştir. 

Eksplantlar dikimden sonra 23–25℃ sıcaklıkta ve 

4000 lux ışık şiddeti kullanarak muhafaza edilmek 

üzere 8 saat karanlık, 16 saat aydınlık periyoda 

ayarlı iklim odalarında 4–6 hafta süreyle 

gelişmeye bırakılmıştır. 

Çoğaltma Aşaması–I: Kültürleri oluşturduktan 

4–5 hafta sonra bitkilerimizi çoğaltma 

ortamlarımıza aktarılmıştır. Çoğaltma ortamları 

önceden hazırlanan Magenta kapları ile hava giriş 

ve çıkışının iyi sağlandığı özel filtreli kapları 

tercih ederek hazırlanmıştır. Magentalara ve özel 

filtreli kaplarımıza hacimleri ile orantılı bir şekilde 

(Kap içerisinde % 20 besin ortamı olacak şekilde 

dökülmüştür) besin ortamlarını aktardıktan sonra 

yeni gelişen sürgün uçlarını ve boğum arasından 

gelişen sürgünleri bu kaplara aktarılmıştır. Bu 

kaplar içerisinde ilk aşamada DKW [6] temel 

ortamı içerisine alınmıştır. DKW temel besin 

ortamı (Çizelge 1) içerisine ilaveten aktif karbon 

ve gümüş nitrat (kararmayı engellemek için) 

kullanılmıştır. Yeni oluşan sürgünlerde fenolik 

bileşiklerin ortama etkisi çok görüldüğünden ve 

bundan dolayı oluşan kararma, kuruma ve 

bulaşma gibi kötü şartları oluşumunu azaltmak 

için taze sürgünleri 4–5 gün aralıklar ile kontrol 

ederek aynı ortam içerisinde sürekli aktarma 

yapılmıştır. Çoğaltma ortamında büyümeyi teşvik 

etmek için BAP (6–Benzylaminopurine) sabit bir 

değer alınarak 1 mg/l olacak şekilde ilave 

edilmiştir. 

Besin ortamlarına aktif karbonu ekledikten 

sonra pH değeri: 5.7–5.8 olarak ayarlanmış olup, 

ortama otoklavlanmadan önce ilave edilen agar 

miktarı 6.5 mg/l olacak şekilde katılmıştır. 

Çoğaltma Aşaması II (Ortam Denemesi): 

Sürgünleri sürekli aktarıp kararma ve kurumanın 

önüne geçildikten sonra 2–3 cm uzunluğa oluşan 

sürgün ucu ve nodal segmentlerden elde ettiğimiz 

bitkilerimizi önceden hazırlamış olduğumuz 3 

farklı (DKW, DKW–C, MS ) ortamda ve bu farklı 

ortamlar içerisinde 3’er farklı hormon 

konsantrasyonları ile oluşturduğumuz 9 farklı 

çoğaltma ortamına (Çizelge 2) eşit sayıda 

dikilerek bu ortamlar içerisinde gelişim 

durumlarına ve kardeşlenmenin etkisine 

bakılmıştır. 

DKW, DKW–C ve MS ortamları temellinde 

her farklı ortamdan 3’er farklı hormon 

konsantrasyonu; BAP (6–Benzylaminopurine), 

IBA (Indole–3–butyric acid) ve GA₃ (Gibberellic 

acid) içeren ortamlar oluşturduktan sonra, 

içerisine her ortama eşit miktarlarda olacak 

şekilde 2 mg/l AgNO₃ (Gümüş nitrat), 5 mg/l 

Askorbik asit ve 10 mg/l L–Cysteine bileşikleri 

eklenmiştir. 

 

 

Çizelge 1. In vitro ceviz üretimde kullanılan DKW 

ortamları (basal salt mixture) 

Table 1. Basic media (DKW) used for tissue 

cultures 
Bileşikler / Compound DKW (mg/L) DKW–C (mg/L) 

NH₄NO₃ 1416.0 1416.0 

MgSO₄ 361.49 – 

MgSO₄.7H₂O – 740.0 

K₂SO₄ 1559.0 1559.0 

KH₂PO₄ 265 265 

Ca(NO₃)₂. 2H₂O 1664.64 1968.0 

CaCl₂ 112.50 – 

CaCl₂.2H₂O – 149.0 

CuSO₄.5H₂O 0.25 0.25 

FeNaEDTA 44.63 – 

FeSO₄.7H₂O – 33.8 

H₃BO₃ 4.80 4.80 

MnSO₄.H₂O 33.80 – 

MnSO₄.5H₂O – 33.5 

Na₂MoO₄.2H₂O 0.39 0.39 

Na₂EDTA – 45.4 

ZnSO₄.7H₂O 17 – 

ZnSO₄.6H₂O – 17 

NiSO₄.6H₂O – 0.005 

Glycine 2.0 2.0 

Myo–ınositol 100 100 

Nicotinic acid 1.0 1.0 

Thiamine HCL 2.0 2.0 

Sucrose 30.0 30.0 

Active carbon 10.0 10.0 

 

 

Çizelge 2. Besin ortamları ve kullanılan hormon 

konsantrasyonları 

Table 2. Nutrient media and hormone 

concentrations 
Uygulama Ortam BAP (mg/l) IBA (mg/l) GA₃ (mg/l) 

1 DKW 1 0.5 1 

2 DKW 1.5 0.2 1.5 

3 DKW 2 0.5 1 

4 DKW–C 1 0.5 1 

5 DKW–C 1.5 0.2 1.5 

6 DKW–C 2 0.5 1 

7 MS 1 0.5 1 

8 MS 1.5 0.2 1.5 

9 MS 2 0.5 1 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Chandler ceviz çeşidinin doku kültürü ile 

üretilmesi ve çoğaltılmasını sağlayacak protokol 

geliştirmenin amaçlandığı çalışmada; kullanılan 

besin ortamları, eksplant tiplerinin etkisine ve 

uzunluğuna bakılmıştır. Çalışmada eksplant tipi 

olarak seçilen sürgün ve yan gözler arasında 

yapılan karşılaştırma sonucunda 3. boğumdan 

sonra alınan yan gözlerin, sürgünlere göre daha iyi 

sonuçlar verdiği görülmüştür. Taze sürgün ve ilk 

boğumlarda yüksek olduğu bilinen fenolik 

bileşiklerin ortama hızla geçtiği görülmüştür. 

Sürgünlerin kışın alınan çelikler üzerinde 

uyandırılarak elde edilmesine göre vejetasyon 

içerisinde alınan sürgünlerden çok daha fazla 

kuruma ve patojen gözlemlenmiştir [8]. Taze 

sürgünlerde fenolik geçişlerinden dolayı hızlıca 

bir kuruma tespit edilmiş ve bundan dolayı ilk 

üretim materyali olarak kullanılacak eksplant 

tipinin 3. boğumdan sonraki yan gözlerden 

seçilmesi ön görülmüştür. Yeni oluşan 

sürgünlerde fenolik bileşiklerin ortama etkisinden 

dolayı oluşan kararma, kuruma ve bulaşma gibi 

kötü şartları oluşumunu azaltmak için, yaptığımız 

aynı ortam üzerinden sürekli olarak temiz 

ortamlara aktarma işlemi yarayışlı sonuçlar 

verdiği görülmüştür [9]. 

DKW, DKW–C ve MS ortamları içerisinde 

gözlenen sonuçlara dayanarak MS ortamında çok 

daha fazla kararma ve kuruma görüldüğünden, 

temiz materyaller alt kültür aşamasında DKW ve 

DKW–C ortamlarına dikmeye ve gözlem 

alınmaya devam edilmiştir. Çalışma 3. boğumdan 

sonraki yan gözlerden çıkan sürgünler ve DKW, 

DKW–C besin ortamları ile devam ettirilmiştir. 

Sürgünlerde kararmayı önlemek amacı ile 4–5 

günde bir yeni ortamlara aktarılmaya devam 

edilmiştir. 

‘Chandler’ çeşidinde de diğer ceviz 

çeşitlerinde olduğu gibi en önemli problemi 

bulaşma ve kararma olmuştur. Özellikle kültür 

oluşturma ve kardeşlenme safhalarında ceviz 

türünün salgıladığı fenolik bileşikler oksidasyonu 

sonucu oluşan kararmalar ve takiben kurumalar 

sürgünlerin ve eksplantları olumsuz 

etkilemektedir [9]. Çalışmada bu kararmaların ve 

bulaşmaların önüne geçmek için, filtreli (hava 

giriş–çıkışı sağlanabilen) tek kullanımlık dikim 

kapları kullanılmıştır. 

İlk alınan eksplantlarda ve sonradan elde edilen 

sürgünlerde kararmayı bastırmak için, aktif 

karbon kullanılmıştır. Eksplantların ortama 

adaptasyonun sağlanması aşamasında, 3–5 gün 

karanlık bir yerde bekletilerek, aktif karbonun 

kimyasal etkisi ile fenolik bileşikleri belli bir süre 

zarfında durdurduğu tespit edilmiştir [10]. 

Tüm ortamlara eşit miktarlarda 2 mg/l AgNO₃ 

(gümüş nitrat), 5 mg/l askorbik asit ve 10 mg/l L–

Cysteine bileşikleri eklenmiş olup, bu 

kimyasalların olmadığı uygulamalarda daha fazla 

patojen ve fenol oksidasyonu olduğu görülmüştür. 

 

 

   
a b c 

Şekil 1. in vitro ceviz çoğaltımı A: DKW temel besin ortamı oluşan sürgün, B: DKW–C besin ortamında 

aktif karbon ve diğer kimyasal maddeler ile gelişen sürgün, C: MS besin ortamı üzerinde 

kuruyan taze sürgünler 

Figure 1. Walnut in–vitro propagation, A: Shoot in DKW basic media, B: Shoot in DKW–C with active 

carbon and other chemicals, C: Death shoots in MS 
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SONUÇLAR 
 

Veriler ışığında eksplant uzunluğu ile elde 

edilen in vitro sürgünlerin uzunluğunda artış 

görülmektedir. Eksplant uzunluğu (20–40 mm 

arasındaki değerler) ne kadar fazla olursa oluşan 

sürgünlerde de uzunluk doğrusal artış göstermiştir 

(Şekil 2). 

Ceviz çeşitleri katlanarak yani sürgün 

uzunluğuna bağlı olarak büyümektedir. Sürgün 

belli uzunluğa ulaştıktan sonra boyuna kesilerek 

iki kardeş oluşumu sağlanır. Kardeşlenme diğer 

meyve türlerinde ise bir den çok yan sürgünlerin 

oluşumu ile sağlanırken, ceviz türünde boyuna 

büyüdükten sonra yeni bir sürgün oluşturur. Bu 

yüzden cevizde in vitro şartlarda sürgün uzunluğu 

önemli bir parametredir. 

Şekil 3’de sürgün uzunluğunun boğum ve 

sürgün ucu eksplantlarına bağlı olarak 1. alt kültür 

sonrası aynı ortam üzerinde ve aynı hormon 

konsantrasyonlarında, ortalama değerleri 

verilmiştir. Boğumdan oluşan sürgünlerin sürgün 

uçlarına oranla iki kat daha hızlı geliştikleri 

gözlemlenmiştir. 

Temel besin ortamında (DKW) elde edilen 

sürgünler, kardeşlenmeleri ve gelişimleri için 3 

farklı ortam denemesine aktarılmıştır. Temel besin 

ortamından çıkarılan ve ölçülen sürgünler ile bu 3 

farklı ortam (Şekil 4) içerisinden alınan 

sürgünlerin uzunluklarının ortalaması alınmıştır. 

Sürgün uzunluğu bakımından DKW–C ortamı 

(13.14 mm) öne çıkmıştır. Ceviz türünde doku 

kültürü çalışmalarında kullanılan DKW besin 

ortamı 10.93 mm ile DKW–C’den sonra gelmiştir. 

MS besin ortamı ise hem sürgün uzunluklarında 

düşük performans hem de kararma ve bulaşma 

gibi etkenlerden daha çok etkilendiği için, bundan 

sonra yapılacak olan köklendirme çalışmalarında 

denemeden çıkartılmıştır. 

En iyi sonuç ortalama 13.14 mm sürgün 

uzunluğu ve %45 taze sürgün oranı ile DKW–C 

ortamı içerinde 1 mg/l BAP + 0.5 mg/l IBA + 1 

mg/l GA3 ile litreye 10 g aktif kömür ilavesi 

sağlanan ve içerisinde 2 mg/l gümüş nitrat ile 5 

mg/lt Askorbik asit ve 10 mg/l L–Cysteine 

kimyasalları olan ortam olmuştur. 

 

 

 
Şekil 2. Eksplant uzunluğunun, in vitro sürgün 

uzunluğuna etkisi 

Figure 2. Correlation between explant length and 

in–vitro shoot length 

 

 
Şekil 3. Boğum ve sürgün ucu eksplant tipinin, 1. 

alt kültür ortalama sürgün uzunlukları 

Figure 3. Average lengths of in–vitro shoots of 

node and shoot tip explants in first 

subculture 

 

 
Şekil 4. ‘Chandler’ çeşidinin farklı besin 

ortamlarında ortalama sürgün 

uzunlukları 

Figure 4. Average lengths of 'Chandler' shoots in 

different nutrient media 
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KURUTMANIN CEVİZ TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

Zeynel DALKILIÇ1 Gonca GÜNVER DALKILIÇ¹ H. Osman MESTAV¹ 
 

ÖZET 
 

Yalova–1 ve Yalova–4 çeşidi ceviz (Juglans regia L.) meyveleri yeşil kabukları ile 

birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Uygulama 

ve Araştırma Çiftliği Güney Yerleşkesi Aydın/Türkiye’deki meyve koleksiyon parselinden 

hasat edilmiştir (saat 11:30). Meyveler yeşil kabukları içerisinde bir gece oda şartlarında 

bekletilmiştir. Hasattan 24 saat sonra (saat 11:30) her tekerrürde 10’ar tohum olacak 

şekilde 3 tekerrürlü olarak iki çeşitten de toplam 30’ar tohum yeşil kabuğundan 

çıkartılmıştır. Tohumların yaş ağırlığı tartılmıştır (saat 11:30). Tohumlar30℃’deki etüve 

saat 15:30’te yerleştirilmiştir. Tohumların ağırlığı ertesi gün saat 17:00’e kadar 

tartılmıştır. Bu tohumlar, nem kapsamını belirlemek için 25 gün kurumaya bırakılmıştır. 

Ayrıca farklı 3×30’ar tohumun yaş ağırlığı saat 11:30’da ve etüvde 30℃’de kurutulduktan 

sonra her 4 saatte bir olmak üzere Yalova–1 ve Yalova–4’te toplam 150’şer tohum ertesi 

gün 14:00’ye kadar 5 kez tartılmıştır. İkinci grup tohumlar her tartımdan sonra içerisinde 

temiz perlit bulunan No.12 kırmızı plastik saksılara ekilmiş ve laboratuvar şartlarına 

yerleştirilmiştir. İlk çimlenme 18. günde başlamıştır. Son çimlenme 96. günde 

kaydedilmiştir. Deneme sonucunda kurutma süresince gerçekleşen ağırlık kaybına bağlı 

olarak, düzenli olmamakla birlikte, Yalova–1 ceviz tohumlarının çimlenmesi %60.0’tan 

%23.3’e, Yalova–4 ceviz tohumlarının çimlenmesi %72.2’den %50.0’e düşmüştür. Bu 

durum sıcak ılıman iklim meyve türü olan ceviz tohumlarının rekalsitrant özelliğe sahip 

olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Juglans regia L., kurutma, rekalsitrant, tohum ağırlığı 

 

SUMMARY 

 

EFFECT OF DRYING ON WALNUT SEED GERMINATION 

 

Fruit with their green husks of Yalova–1 and Yalova–4 cultivars were harvested (11:30 

h) from 10–year–old walnut (Juglans regia L.) trees grown at the fruit collection field in 

the Application and Research Farm of the Department of Horticulture, Faculty of 

Agriculture, Adnan Menderes University South Campus Aydın/Turkey. Seeds were 

replaced in an incubator at 30℃ (15:30 h). The weight of the seeds was measured until the 

next day (until 17:00 h). Furthermore after the fresh weight of 3×30 different seeds was 

measured at 11:30 h, the weight of the seeds were measured every 4 h interval in the 

incubator at 30℃ until 14:00 h five times in Yalova–1 and Yalova–4 (total of 150 seeds in 

each cultivar) were measured. These second group of seeds were sown in No.12 red plastic 

pots containing clean perlite after each measurement and replaced in a laboratory 

conditions. The first germination was started on the 18th day. The final germination was 

recorded on the 96th day. At the end of the experiment, according to the weight loss during 
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the study, not in an orderly fashion, the germination ratio of Yalova–1 walnut cultivar 

decreased from 60.0% to 23.3% and that of Yalova–4 walnut cultivar decreased from 

72.2% to 50.0%. It can be thought from this result that although it is a temperate–zone 

fruit species, walnut seeds could have a recalcitrant storage behavior. 

 

Keywords: Juglans regia L., drying, recalcitrant, seed weight 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L., Juglandaceae, 

2n=2x=32) Anadolu’nun doğal bitkisidir. Tarihin 

eski çağlarından beri her organından yararlanılan 

cevizin yenilebilir 100 g meyvesinde 651 kcal 

enerji, 15.1 g karbonhidrat, 64.0 g yağ, 14.8 g 

protein ve %3.5 su bulunur [1, 2]. Tohumlar, 

depolanmada gösterdikleri canlı kalma 

davranışlara göre orthodox (ortodoks, kurumaya 

dayanıklı), intermediate (orta durumlu, kurumaya 

karşı orta hassasiyette) ve recalcitrant 

(rekalsitrant, kurumaya hassas) olarak üç gruba 

ayrılmaktadırlar [3]. Ortodoks tohumlar nem 

kapsamları %2–5’e düşünceye kadar kurumaya 

dayanıklı, düşük sıcaklıkta ve uzun süreli 

depolanabilirler. Rekalsitrant tohumlar nem 

kapsamları %12–31’in aşağısına düşünce 

kurumaya hassas, daha yüksek sıcaklıkta ve kısa 

süreli depolanabilirler. Orta durumlu tohumlar ise 

ortodoks ve rekalsitrant tohumların davranışının 

arasında yer alırlar. Holmes ve Buszewicz’in 

1958’de bildirdiğine göre Aesculus, Castanea, 

Carya, Corylus, Fagus, Juglans ve Quercus daha 

yüksek nemde depolama gerektiren, kurumaya 

hassas büyük tohumlar olarak nitelendirilmişlerdir 

[4]. Hasat edildikten sonra tohum canlılığı 

kurumaya hassas olan bazı türlerdeki bir 

çalışmada, Quercus spp., Auracaria hunsteinii, 

Podocarpus henkelii az hassas; Theobroma cacao, 

Hevea brasiliensis orta hassas ve Syzygium spp., 

Avicennia marina çok hassas kategoride yer 

almıştır [5]. 1990’da Bonner’in [6] yaptığı 

çalışmada, Carya spp., Citrus spp., Fagus spp., 

Gmelina arborea, Juglans spp., Populus spp. ve 

Salix spp. tohumlarının kurumaya dayanıklı 

tohumların şartlarındaki gibi ancak daha kısa 

süreli depolanabildikleri belirtilmiş ve bu 

kategoriye suborthodox (kurumaya yarı dayanıklı) 

ismi verilmiştir. Juglans regia tohumlarının 

kurumaya tolerant (orthodox) oldukları ve %15’in 

altındaki nem kapsamına kadar 

kurutulabilecekleri bildirilmiştir [7, 8, 9]. İçinde 

herhangi bir ceviz türünün kullanılmadığı bir 

çalışmada 94 türün tohumlarının depolama 

sırasındaki davranışı incelenmiş ve yukarıdaki her 

üç kategorideki türler belirlenmiştir [3]. Yapılan 

kaynak araştırmasında, ceviz türünün hasattan 

sonraki depolanması sırasında tohumlarının 

canlılığını ne kadar süre ile koruyabileceği ile 

ilgili kesin bilgiye rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı, ceviz tohumlarının 

çimlenmesi üzerine kurutmanın etkisini 

araştırmaktır. Yalova–1 ve Yalova–4 ceviz 

çeşitleri ile daha önce yapılmış benzer bir çalışma 

bulunmaması bu denemenin orijinalliğini 

artırmaktadır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışmanın bitkisel materyalini Adnan 

Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü Uygulama ve Araştırma Çiftliği 

Güney Yerleşkesi Aydın/Türkiye’deki meyve 

koleksiyon parselinden yeşil kabukları ile birlikte 

hasat edilen Yalova–1 (Y1) ve Yalova–4 (Y4) 

çeşidi ceviz (Juglans regia L.) meyveleri 

oluşturmuştur. 

 

Metot 
 

Meyveler yeşil kabukları içerisinde bir gece 

oda şartlarında bekletilmiştir. Hasattan 24 saat 

sonra (saat 11:30) her tekerrürde 10’ar tohum 

olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak iki çeşitten de 

toplam 30’ar tohum yeşil kabuğundan 

çıkartılmıştır. Tohumların yaş ağırlığı tartılmıştır 

(saat 11:30). Tohumlar 30℃’deki etüve 

yerleştirilmiştir (saat 15:30). Tohumların ağırlığı 

ertesi gün (saat 17:00’e kadar) 17 kez tartılmıştır. 

Bu aynı tohumlar, tohum nem kapsamını 

belirlemek için 25 gün süresince kurumaya 

bırakılmıştır. Ayrıca farklı 3×30’ar tohumun yaş 

ağırlığı saat 11:30’da ve etüvde 30℃’de 

kurutulduktan sonra her 4 saatte bir olmak üzere 
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Yalova–1 ve Yalova–4’te toplam 150’şer tohum 

ertesi gün 14:00’ye kadar 5 kez tartılmıştır. Birinci 

grup tohumlar kurutulduktan 25 gün sonra ve 

ikinci grup tohumlar her tartımdan sonra 

içerisinde temiz perlit bulunan No.12 kırmızı 

plastik saksılara ekilmiş ve laboratuvar şartlarına 

yerleştirilmiştir. Çimlenen tohumlar, ilk 

çimlenmenin başladığı 18. günden itibaren 

gözlenmiş ve 96. günde son çimlenme 

kaydedilmiştir. Tohum ağırlıklarındaki kayıp 

hesaplanarak tohum nem kapsamı ve çimlenme 

oranı bulunmuştur. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Ceviz tohumlarının denemenin 

başlangıcındaki nem kapsamı 25 gün 

kurutulduktan sonra Yalova–1’de %23.6 ve 

Yalova–4’te %19.0 olarak belirlenmiştir (Şekil 1). 

Ceviz tohumlarının nem kapsamları 22 saat 

kurutmadan sonra Yalova–1’de %19.2’ye ve 

Yalova–4’te %13.4’e düşmüştür (Şekil 2). Nem 

kapsamı Yalova–1’de %18.6 ve Yalova–4’te 

%29.5 azalmıştır. Tohum ağırlığı başlangıçta 

Yalova–1’de %25.4 ve Yalova–4’te %18.4 iken, 

22 saat kurutmadan sonra Yalova–1’de %24.0’ye 

ve Yalova–4’te %17.2’e düşmüştür (Şekil 2). 
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Şekil 1. Ceviz tohumlarının başlangıçtaki nem kapsamının (%) belirlenmesi için 600 saat süreyle ölçülen 

tohum ağırlığı (g) 

Figure 1. Seed weight (g) measurementsduring 600 h to determine the initial seed moisture content (%) 

in walnut seeds 

 

 
Şekil 2. Ceviz tohumlarının kurutma süresine (saat) göre ekim zamanındaki nem kapsamları (%) ve 

tohum ağırlıkları (g) 

Figure 2. Moisture content (%) and seed weight (g) according to drying duration (h) at sowing time in 

walnut seeds 
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Şekil 3. Ceviz tohumlarının kurutma süresine (saat) göre çimlenme oranları (%) 

Figure 3. Germination ratio (%) according to drying duration (h) in walnut seeds 

 

 

Tohum ağırlığı Yalova–1’de %5.5 ve Yalova–

4’te %6.5 azalmıştır. Daha hafif olan Yalova–4 

çeşidinin tohumları daha hızlı kurumuşlardır. 96. 

günde kaydedilen tohum çimlenmesi Yalova–1’de 

%60.0’tan %53.3’e (22 saat kurutma) ile %23.3’e 

(600 saat kurutma), Yalova–4’te %72.2’den 

%33.3’e (22 saat kurutma) ile %50.0’e (600 saat 

kurutma) düşmüştür (Şekil 3). 

22 saat kurutma ile 600 saat (25 gün) kurutma 

sonucundaki çimlenme oranı azalmasının–

artışının nedeninin tohumların bekletildikleri ya 

da ekildikleri ortamlarda abiyotik veya biyotik 

etmenlerden kaynaklanabilecek olumsuz etkiler 

olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuç, Holmes ve 

Buszewicz’in bildirdiği, cevizin daha yüksek 

nemde depolama gerektiren, kurumaya hassas 

büyük tohumlar grubuna gireceği sonucu ile uyum 

içindedir [4]. Aynı zamanda Bonner [6]’in de 

çalışmasında belirttiği gibi cevizin kısa süreli 

depolanabilen, kurumaya yarı dayanıklı türler 

grubuna dahil edilebileceği fikrini vermektedir 

Ayrıca Yalova–4 çeşidinden elde edilen sonuç 

(%13.4), Gordon ve Rowe [7]’de belirtilen ceviz 

tohumlarının ortodoks olduğu ve nem kapsamının 

%15’in altına düşürülebileceği ile uyumludur. 

 

 

SONUÇ 
 

Kurutma süresince gerçekleşen ağırlık kaybına 

bağlı olarak Yalova–1 ceviz tohumlarının nem 

kapsamı %18.6 ve ağırlığı %5.5 azalarak 

çimlenmesi %60.0’tan %23.3’e, Yalova–4 ceviz 

tohumlarının nem kapsamı %29.5 ve ağırlığı %6.5 

azalarak çimlenmesi %72.2’den %33.3’e 

düşmüştür. Juglans regia türü içindeki değişik 

çeşitlerin nem kaybına tepkileri de farklı 

olmaktadır. Bu nem kapsamına sahip tohumların 

embriyoları canlılığını korumasına rağmen 

30℃’deki etüvde 22 saat kurutmada çimlenme 

azalmaktadır. Bu durum, sıcak ılıman iklim meyve 

türü olan ceviz tohumlarının rekalsitrant özelliğe 

sahip olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştır. 

Ancak bu çalışmada kullanılan kurutma süreleri, 

ceviz tohumlarının hangi nem kapsamına kadar 

kurutulurlarsa çimlenme yeteneklerini 

kaybedecekleri sorusuna tam olarak cevap 

vermemiştir. İlerideki çalışmalarda, değişik 

depolama şartlarında ve daha uzun kurutma 

sürelerinden sonra, fidancılıkta kullanılan ‘çetin’ 

ceviz tohumlarının çimlenmesinin izlenmesinin 

fidan yetiştiriciliğine pratik yarar sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

 

Denizli ilinin değişik yörelerinde ceviz yetiştiriciliği kapama plantasyonlar şeklinde 

olmasa da uzun yıllardır bilinmektedir. Bu önemli meyve türünün yetiştiriciliğinin bir 

disiplin altına alınması, verim ve kalitenin dünya normlarına uygun düzeye çıkartılması 

amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Denizli İl Müdürlüğü olarak yoğun eğitim 

yayım çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu eğitim çalışmaları sonucunda ilimizde ceviz 

türünün yetiştiriciliği konusunda olağanüstü bir ilgi uyandırılmıştır. 

Yetiştiricilik konusunda yapılan eğitim çalışmaları ile oluşan yetiştiricilik taleplerinde 

ihtiyaç duyulacak olan; sertifikalı, adına doğru, dünya ticaretinde bilinen ve aranan, yöre, 

toprak, iklim şartlarına uygun fidanların temini amacıyla, 2015 yılında İl Müdürlüğümüz 

tarafından, "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" hazırlanmıştır. Bir kısmının 

madden desteklenmesi amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunulan proje 

Bakanlık tarafından uygun bulunarak desteklenmiştir. 

Denizli ceviz ağacı sayısı 2014 TUİK verilerine göre 520.651 adettir. Bu projenin 2015 

uygulamasında 75.000 adet sertifikalı fidan dağıtılmıştır. Proje uygulamasında yaşanan 

bazı gecikmeler vasıtasıyla, projeden faydalanmak üzere önceden dikim hazırlığı yapan 

üreticilerin de yaklaşık 100.000 fidan dikimini proje dışında yaptığı tahmin edilmektedir. 

Denizli ili genelinde 2015 yılında dikim yapıldığı tahmin edilen 175.000 fidan ile ilimizin 

ceviz ağacı sayısının 700.000 civarına ulaştığı tahmin edilmektedir. Beş yıl olarak 

tasarlanan projenin 2019 yılında sonuca ulaşması ile 18 İlçede 28.577 dekar alanda 

yaklaşık 450.000 yeni ceviz fidanı dikimi gerçekleşecek, ilimiz ceviz ağacı varlığı ortalama 

1.000.000 rakamına ulaşacaktır. 

Uzun vadede bütün bu fidanların tam verime yatmasıyla, 7.000 ton/yıl olan ilimiz ceviz 

üretiminin 24.000–25.000 ton/yıl ulaşması hedeflenmekte ve beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Juglans regia L., Denizli, meyvecilik 

 

 

GİRİŞ 
 

Anavatanı konusunda bazı değişik görüşler 

olan ceviz (Juglans) cinsi içerisinde, 18 değişik tür 

olduğu bildirilmektedir [3]. Anadolu’nun bu 

kadim meyvesinin Juglans regia L. (Adi ceviz, 

Anadolu cevizi, İran cevizi, İngiliz cevizi) türü 

ülkemizde tek yetiştiriciliği yapılan türüdür. Her 

şeye rağmen Anadolu’nun da anavatanları 

içerisinde yer aldığı ülkemizin ceviz üretimi, uzun 

yıllar sınır bitkisi şeklinde kendiliğinden çıkan 

ağaçlardan elde edilen meyvelerin toplanması 

şeklinde zuhur etmiştir. Geçmiş yıllarda ceviz 

türünde aşı başarısının da düşük olması nedeniyle, 

sahip olduğumuz ağaçların büyük çoğunluğu 

kendi nev–i şahsına münhasır genetik yapıya 

sahip, her hangi bir standarda uymayan yapıdaydı. 

Bu durum kuşkusuz üretim açısından istenmeyen 
 

                                                      
1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, DENİZLİ 
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bir şekil olmakla birlikte, ceviz ıslahı düşünen 

araştırmacı ve akademisyenler için de büyük bir 

hazine niteliğindedir. 

Türkiye anavatanı da olması hasebiyle 

dünyada en fazla ceviz ağacına sahip ülkelerin 

başında yer almaktadır. Hatta 1960’lı yıllara kadar 

dünya ceviz üretiminde birinci sırada iken, 70’li 

yıllarda ikinciliğe, 90’lı yıllarda üçüncülüğe, 

2000’li yıllarda ise dördüncülüğe gerilemiş 

durumdadır [3]. 

Üretimde manzara sürekli olumsuz gelişme 

olarak görülürken, dışsatımda Türkiye’nin 

sıralaması maalesef daha kötü durumdadır. Öyle 

ki son yılların rakamları incelendiğinde Türkiye 

net bir ceviz dış alımcısı ülke konumundadır. 

Bu denli olumlu potansiyele rağmen dış 

ticarette görülen negatif resim, GTHB Denizli İl 

Müdürlüğü olarak bizleri uzun zamandır rahatsız 

etmekte idi. Oldukça sıkıntılı ve üzücü bu 

manzaradan yola çıkarak bir süredir İl 

Müdürlüğümüz Teknik Personeli: "Ceviz 

Yetiştiriciliği" konusunda yoğun yetiştiricilik, 

budama, bitki besleme, zirai mücadele, tarımsal 

mekanizasyon eğitimleri düzenlemiştir. 

Düzenlenen yoğun eğitim çalışmalarında, 

arazisi, iklimi, arazi konumu, alt yapısı uygun 

üreticilerde olumlu ceviz üretim fikri gelişmeye 

başlamıştır. İlk yıllarda piyasa koşullarında temin 

edilen fidanların; çeşit, aşı, adına doğruluk, fidan 

kalitesi gibi bazı özellikler yönünden eksik, yanlış 

ve genel olarak birtakım olumsuzluklar içerdiği 

gözlenmiştir. 

 

 

Çizelge 1. 2011 yılı FAO ve TÜİK verileri [1, 2] 
Ceviz üretimi Alan (dekar) Üretim miktarı (ton) 

Dünya 9.685.960 3.423.447 

Türkiye 468.379 183.240 

Denizli 31.123 6.819 

 

Çizelge 2. Dünya ceviz üretimi 
Sıra Ülke Üretim (ton) 

1. Çin 1.655.510 

2. İran 485.000 

3. ABD 418.212 

4. Türkiye 183.240 

5. Ukrayna 112.600 

 

Çizelge 3. Ülkemiz ceviz ithalat ve ihracat 

miktarları [2] 
Ürün adı İthalat (ton) İthalat ($) İhracat (ton) İhracat ($) 

Kabuklu 26.830 90.635.263 7.204 37.853.000 

Kabuksuz 2.684 15.438.922 4.027 46.752.593 

Toplam 29.514 106.074.185 11.231 84.605.593 

 

 
Şekil 1. Sonbahar erken donlarından zarar görmüş 

4 yaşında ceviz fidanı 

 

 

 
Şekil 2. Sonbahar erken donlarından zarar görmüş 

3 yaşında ceviz bahçesi 

 

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi 

Denizli’nin değişik yörelerinde de daha önceden 
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bir çeşit adaptasyon çalışması olmaması, bazı 

önemli hataların yapıldığını daha sonra ortaya 

çıkarmıştır. Faturası ağır olan bu olumsuzluklarda 

bazı yıllarda yüzlerce dekar ceviz bahçesinin daha 

verim çağına gelmeden %100 zarar görerek 

sökülmek zorunda kaldığı gözlenmiştir. 

Şekillerde görüldüğü gibi uygun olmayan 

çeşitlerin rastgele yöre ve konumlara dikilmesiyle 

oluşturulan bahçelerde önemli olumsuzluklar 

yaşamak kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle yeni 

bir bahçe tesis etmeden önce defaten üreticilere 

söylediğimiz "çok iyi tetkik etmeli" öğüdünün 

önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Yıllardır ilimizin değişik bölgelerinde yapılan 

bu yanlışlıklardan çıkardığımız tecrübeleri de 

üreticilerimizle paylaşmaktayız. Özellikle 

hazırladığımız projede de bu kayıtlar göz önüne 

alınmış ve yörelere göre çeşit tercihi bu çerçevede 

yapılmıştır. 

 
 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

Projenin doğmasında özellikle sahada yapılan 

gözlemlerde adına doğru çıkmayan fidanların 

varlığı etkili olmuştur. Değişik nedenlerle 

üreticilerin aldığı fidanlarda adına doğruluk 

konusunda sıkıntılar her zaman 

yaşanabilmektedir. Bu tür durumların geri dönüşü 

üreticilere çok pahalıya mal olduğu gibi milli 

ekonomi açısından da yitik yıllar anlamına 

gelmektedir. 

Bütün bu gerekçelerden yola çıkılarak, ilimizin 

değişik yörelerinde bugüne kadar kurulmuş ceviz 

plantasyonları çeşit adlarıyla birlikte 

değerlendirilmiştir. Bundan başka yine ilimizde de 

bir parseli bulunan, TÜBİTAK destekli çeşitli 

Üniversite ve Araştırma Enstitülerinin katılımıyla 

ceviz adaptasyon projesi yürütülmüştür. "Yerli ve 

Yabancı Ticari Ceviz Çeşitlerinin Farklı 

Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi" 

isimli proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar da 

ilgili araştırmacıların gözlemleri ile yoğrularak 

projemizde yer verilecek yerli ve yabancı 

çeşitlerin seçiminde bir kıstas olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yaptığımız projenin materyali; yukarıda 

açıklanan kıstaslar göz önünde tutularak, fidan 

üreticilerinden satın alınan farklı çeşitlerde 

sertifikalı ceviz fidanlarından oluşmuştur. 

Satın alınan fidanlar yüklü miktarda talep eden 

ilçelerimize doğrudan kamyonlarla 

gönderilmiştir. Geri kalan daha fazla sayıda fidan 

İl Müdürlüğümüz bahçesinde dağıtıma kadar 

muhafaza edilmiştir. 

Sertifikalı ana ve tozlayıcı olarak belirlenen 

çeşitlere ait fidanlar, satın alındıktan sonra il 

müdürlüğümüz bahçesinde bulunan fidan kum 

havuzlarına alınmıştır. 

 

 

 
Şekil 3. İlkbahar geç donlarından zarar görmüş 7 

yaşında ceviz bahçesi 

 

 

 
Şekil 4. Satın alınan fidanların taşınması 
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Şekil 5. Havuza hendeklenmiş fidanlar 

 

Metot 
 

Birim alandan uzun vade de getirisi fazla 

olmakla birlikte, ilk yatırım masrafları nispeten 

diğer tarım kollarına göre yüksek olan 

meyvecilikte yatırım yapmak, üreticilere 

genellikle karar vermede olumsuzluk olarak 

yansımaktadır. 

Devletlerin üretim sektörlerine yardım, teşvik 

ve katkıları genellikle ilk harekete geçirme odaklı 

olmaktadır. 

Yeniliklere ve gelişmeye ülkemizin diğer yöre 

insanlarına göre görece daha fazla eğilimli Denizli 

üreticisini, birim alandan getirisi daha yüksek 

meyvecilik üretimine kanalize etmek, İl 

Müdürlüğümüzün temel ülkülerinden olmuştur. 

Özellikle iklim verileri uygun, sulama başta olmak 

üzere tarımsal altyapıları iyileştirilmiş 

yörelerimizde uygun meyve türleri ile yeni üretim 

desenleri oluşturmaya dönük eğitim 

faaliyetlerimiz süreklidir. 

Bu çerçevede ilimizde son yıllarda yıldızı en 

çok parlayan tür ise ceviz olarak öne çıkmaktadır. 

İlimizin çok kadim bu meyve türünün, hak ettiği 

yeri Denizli’de bulması bu projenin temel 

hedeflerinden biridir. 

Proje ile uygun parselleri bulunan üreticilerin, 

yatırımla ilgili temel gereksinimleri ve işçilik 

giderlerini kendi öz kaynaklarından karşılaması 

düşünülmüştür. 

Fidan bedellerinin ise 2/3 oranında proje 

kaynaklarından, 1/3 oranında ise üretici öz 

kaynaklarından karşılanması tasarlanmıştır. 

Projeye kaynak oluşturma sırasında tasarlanan 

kaynağın bazı kısıtlara uğraması sonucunda başta 

düşünülen oranlarda revizyona gidilme 

zorunluluğu doğmuştur. Açıklanan nedenlerden 

ötürü, ilgili satın alma mevzuatına göre alınan 

fidanlar, uygun yörelerdeki üreticilere yarı bedelli 

olarak dağıtılmıştır. 

Özellikle dikim şekli, dikim aralığı, diğer 

teknik gereksinimler ile ilgili eğitimler, il ve ilçe 

müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından 

üreticilere verilmiştir. Eğitimlere yetiştiricilik, 

budama, bitki besleme, zirai mücadele gibi 

konularda devam edilmektedir. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Materyal olarak temin edilen fidanların 

dağıtımından önce dikim ve yetiştiricilik 

konularında üreticilerimiz gerekli eğitimlerden 

geçirilmişlerdir. Bu kompozisyonda dikim yapılan 

parsellerde fidan tutma oranı oldukça iyi 

görülmektedir. Henüz istatistik yapılmamış 

olmakla birlikte %95 ve üzerinde tutumlar olduğu 

gözlenmektedir. 

Denizli ili ceviz ağacı sayısı; 2014 yılı TÜİK 

verilerine göre 520.651 adettir. Bu projenin 2015 

uygulamasında 75.000 adet sertifikalı fidan 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Proje hazırlığını erken dönemde bitirmiş 

olmamıza karşılık bütçenin karşılanmasında 

gecikme yaşanmıştır. Uygulamasında yaşanan bu 

gecikme fidan temin etme faaliyetimizde alım 

işlemimizin ötelenmesine neden olmuştur. Proje 

ön çalışmalarında öncelikle talep miktarının 

öğrenilebilmesi için üreticiler konu hakkında 

bilgilendirilerek, talepleri alınmıştır. Alınan bu 

talepler üreticilerin bahçe tesisi için hazırlık 

yapmalarına sebep olmuştur. Sonrasında yukarıda 

açıklanan nedenle projenin uygulanamayacağı 

ümitsizliğine düşen bazı üreticiler yaptıkları dikim 

hazırlığının boşa gitmemesi için kendi temin 

edebildikleri fidanlar ile bahçe tesislerini 

gerçekleştirmişlerdir. 

Projeden ümit kesip kendi imkânları ile temin 

ettikleri fidan ile bahçe tesis eden üreticilerin de 

yaklaşık 100.000 adet ceviz ağacı diktikleri 

tahmin edilmektedir. 

Her iki yöntemle Denizli ili genelinde 2015 

yılında dikimi yapıldığı tahmin edilen 175.000 

fidan ile ilimizin ceviz ağacı sayısının 700.000 

civarına ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Beş yıl olarak tasarlanan projenin 2019 yılında 

sonuca ulaşması ile 18 ilçede 28.577 dekar alanda 

yaklaşık 450.000 yeni ceviz fidanı dikimi 
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gerçekleşecek, ilimiz ceviz ağacı varlığı ortalama 

1.000.000 rakamına ulaşacaktır.  

Uzun vadede bütün bu fidanların tam verime 

yatmasıyla, 7.000 ton/yıl olan ilimiz ceviz 

üretiminin 24.000–25.000 ton/yıl ulaşması 

hedeflenmekte ve beklenmektedir. 

Bütün bu hedeflere ulaşıldığında Denizli 

Türkiye ceviz üretiminde, diğer iller ile 

karşılaştırıldığında tartışmasız bir üstünlükle 

birinci duruma yükselecektir. İl Müdürlüğü olarak 

hedefimiz ceviz üretiminde yalnızca miktar artışı 

ile birinci olmak değildir. Kantite artışı yanında 

özellikle kapama bahçelerden elde edilecek 

standart çeşitlerin birörnek meyveleri ile sanayide 

kullanılabilecek ürünü: istenen ölçü, kalite, miktar 

ve standartlarda hammadde olarak gıda sanayiinin 

hizmetine sunmak önemli hedeflerimizin başında 

gelmektedir. 

İl Müdürlüğü olarak önemli hedeflerimizden 

biri de bazı diğer ürünlerde olduğu gibi, ceviz 

konusunda bir marka oluşturarak, Türkiye’de ve 

Dünya’da adımızdan söz ettirmektir. 

Bu proje ile ceviz türünde belirli rakamlara 

ulaşmanın başka bazı sektörleri de harekete 

geçirmesi, böylece bölge ekonomisine dolaylı 

katkılar sağlaması kaçınılmaz olacaktır. Sanayi 

gelişimine yatkın Denizli yatırımcılarının, cevizin 

mekanizasyonu ile ilgili; hasat, harman, kurutma, 

kırma, paketleme ve işleme konularında ihtiyaç 

duyulacak alet–makine üretimine meyletmesi yine 

bu proje sonuçlarına göre mümkün ve olası 

görülmektedir. 

Bol miktarda elde edilecek ürünün gıda 

sanayiinde değişik amaçlarla kullanımının 

artırılması ile yine yeni gıda sanayinin bölgede 

gelişmesi beklenen sonuçlardan biri olarak 

öngörülmektedir. 

Önümüzdeki 2016–2017 dikim sezonu için 

hazırlanan proje dilimi ilgili makam ve mercilerde 

incelemesi devam etmektedir. Henüz 

sonuçlanmayan incelemeler sonucuna göre 

alınacak fidanların üreticilere dağıtımına devam 

edilecektir. 
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KIRGIZİSTAN’IN CEVİZ (Juglans regia L.) POTANSİYELİ 

 
 

Aidai MURATBEK KYZY1 Sadiye GÖZLEKÇİ¹ 

 

ÖZET 

 

Bu bildiride, Güney Kırgızistan’ın 'TienShan' (Tanrı dağları) sıradağlarının 'Çatkal' 

ve 'Fergana' bölgelerinin yamaçlarında yer alan dünyanın en eski ve en büyük yabani ceviz 

ormanları hakkında bilgi verilecektir. Kırgızistan'ın toplam doğal orman popülasyonu 

630.000 ha olup, bunun yaklaşık 43.000 ha'lık alanını ceviz ormanı oluşturmaktadır. Bu 

doğal ceviz ormanının büyük bir kısmı Kökart–Arslanbob, Özgön ve Hoca–Ata 

bölgelerinde yer almaktadır. Adı geçen bölgelerdeki ormanlarda büyük oranda ceviz 

yetişmekle birlikte, badem, Antep fıstığı, elma, kuşburnu, alıç ve frenk üzümü gibi meyve 

türlerine ait mükemmel genetik kaynaklar bulunmaktadır. Bu meyve türlerinin yanı sıra, 

bu ormanlarda 182 adet ağaç ve çalı türlerini de kapsayan zengin bitki çeşitliliğinin varlığı 

bu bölgenin bitki gen merkezlerinden biri olarak tanınmasını sağlamıştır. Nitekim 

Kırgızistan'ın güney bölgesinin yabani ceviz ve meyve ormanı bakımından gerek kapsadığı 

alan, gerekse çeşitlilik bakımından tüm dünyada benzersiz bir özelliğe sahip olduğu 

bilinmektedir. Ceviz ormanının büyük bir çoğunluğu 1200–2000 m yükseklikte olmakla 

birlikte, bazı yerlerde de 2200 m'ye kadar yetişmektedir. Ancak Kırgızistan’da mükemmel 

gen havuzu niteliğinde orman olmakla birlikte, bu bölgede yeterince bilimsel nitelikte 

araştırmalar yapılamadığı için özellikle zengin ceviz genetik kaynakları potansiyeli 

değerlendirilememektedir. Bu bildirinin sunulmasıyla Kırgızistan'daki doğal ormanlarda 

bulunan zengin ceviz genetik kaynaklarının önemine dikkat çekerek, gerek yapılacak olan 

ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaların sayısının, gerekse cevizin ülke 

ekonomisindeki değerinin arttırılabilmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Orta Asya, ceviz, Juglans regia L., yabani 

 

SUMMARY 

 

POTENTIAL OF WALNUT (Juglans regia L.) IN KYRGYZSTAN 

 

This report will provide information on the oldest and largest wild walnut forests in the 

world, located on the slopes of the 'Chatkal' and 'Fergana' regions of the Tien Shan (Tanrı 

Mountains) mountain in southern Kyrgyzstan. The total natural forest population of 

Kyrgyzstan is 630 thousand hectares, of which approximately 43 thousand ha is the walnut 

forest. A large part of this natural walnut forest is located in Kökart–Arslanbob, Özgön 

and Hoca–Ata regions. In the forests mentioned above, there are excellent genetic resources 

of fruit species such as almond, pistachio, apple, rosehip, hawthorn and black currant. In 

addition to these fruit species, the presence of the rich plant diversity in these forests, 

including 182 species of trees and shrubs, enabled this region to be recognized as one of the 

plant gene centers. As a matter of fact, it is known that the southern region of Kyrgyzstan 

covers both wild fruit–walnut and forest, and it has a unique feature all over the world in 

terms of diversity. The vast majority of the walnut forest grows to 1200 to 2000 m high and

                                                      
1 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ANTALYA 
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in some places up to 2200 m. However, the rich walnut genetic resource potential as well 

as being an excellent gene pool forest cannot be evaluated because, there is not enough 

scientific research in these regions especially in the walnut plant in Kyrgyzstan. This report 

therefore aimed at drawing the attention to the importance of the rich walnut genetic 

resources found in the natural forests of Kyrgyzstan, the number of national and 

international scientific research to be carried out and thereby increase the value of the 

walnut in the country’s economy. 

 

Keywords: Kyrgyzstan, Central Asia, walnut, Juglans regia L., wild 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.) Juglans cinsinin en 

değerli türü olup, dünyanın en önemli ilk 10 bitkisi 

arasında yer almaktadır. Bu bitkinin hemen hemen 

her organı; meyvesi, odunu, ağaç kabuğu, 

yaprakları, yeşil meyve kabuğu ve hatta sert 

meyve kabuğu halk tarafından kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra yağ, protein ve karbonhidrat, 

değerli mineral ve vitaminleri (A, B, C, E, K ve 

diğerleri.) içeren yüksek enerjili bir gıdadır. 

Nitekim ceviz için, Miçurin "geleceğin ekmeği", 

Ciolkovskij’yin ise "astronotların gıdası" 

ifadelerini kullanmışlardır [8]. 

Cevizin Karpat dağlarından güneyden itibaren 

Doğu Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın 

doğusundan ve Himalaya dağlarının ötesinde 

kalan ülkeleri içeren, geniş bir coğrafyanın tabi 

bitkisi olduğu bilinmektedir [1]. 

Vavilov (1960), dünyada yetişen önemli 

bitkilerin 8 adet ‘Gen merkezi’ olduğunu, 

bunlardan biri olan ‘Orta Asya’ gen merkezi 

(Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, 

Kuzeybatı Hindistan, Pakistan ve Batı Çinin bir 

kısmı) ve ‘Yakın Doğu’ gen merkezi 

(Türkmenistan yaylalar, ayrıca, Trans Kafkasya, 

İran ve İç Anadolu)’ini cevizin (Juglans regia L.) 

genetik çeşitlilik merkezleri olduğunu bildirmiştir 

[10]. 

Yukarıda belirtildiği gibi Kırgızistan cevizin 

gen merkezlerinden biri olmakla birlikte, ülkedeki 

yabani ceviz ormanları dünyaca en yaşlı ve geniş 

orman olarak kabul edilmektedir (Şekil 1). 

Kırgızistan’ın güney kısmında Çatkal ve Ferhgana 

dağ sıralarının yamaçlarında 630.000 ha doğal 

meyve–ceviz ormanları yer almaktadır [2]. Bu 

ormanlarda büyük oranda ceviz yetişmiş olmakla 

birlikte, badem, Antep fıstığı, elma, kuşburnu, 

alıç, Frenk üzümü gibi meyve türlerini de 

kapsayan mükemmel genetik kaynaklar yer 

almaktadır [10]. Hemen hemen saf ceviz 

popülasyonları 1000–2000 metre yükseklikte, 

ceviz lokasyonunu temsil eden iki büyük 

(Arslanbob ve Hoca–Ata) ormanlarında yer 

almaktadır [4]. 

Bu çalışma derleme niteliğinde olup, çeşitli 

araştırmacılar tarafından yayınlanan Kırgızistan 

ceviz ormanları ile ilgili her türlü istatistiki veriler 

ve yayınlar materyal olarak kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Kırgızistan’ın yabani ceviz ormanlarından 

genel bir görünüm 

Figure 1.General view of natural–walnut forest in 

Kyrgyzstan 

 

Dünya Ceviz Üretimi 

 

2013yılına ait FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) verilerine 

göre, 10 ülke dünya ceviz üretiminin %91.07’sini 

gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler arasında ilk 

sırada yer alan Çin 1.700.000 ton üretimiyle dünya 

üretiminin %49.16’sını gerçekleştirerek açık ara 

liderliğini sürdürmektedir (Çizelge 1). Bu 

ülkelerden Çin’i sırasıyla dünya ceviz üretiminin 

%13.12’sini (453.988 ton) üreten İran, 

%12.14’ünü (420.000 ton) üreten ABD, 

%6.13’ünü (212.140 ton) üreten Türkiye ve 

%3.34’ünü (115.800 ton) üreten Ukrayna’nın 

ceviz üretim miktarları izlemektedir. 
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Dünya ceviz üretiminin kıtalara göre oransal 

dağılımı incelendiğinde; ceviz üretiminin 

%60.5’inin Asya’da gerçekleştirildiği, bunu 

sırasıyla Amerika (%21.5), Avrupa (%16.6) ve 

Afrika (%1.4) kıtalarının takip ettiği 

görülmektedir (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Dünya ceviz üretiminin kıtalara göre 

dağılımı 

Figure 2. Walnut production based on the 

continents of the world 

 

Kırgızistan’da ceviz üretimi doğal ceviz 

ormanlarından toplama yoluyla yapıldığı yani 

üretim amaçlı tesis edilmiş kapama ceviz 

bahçeleri olmadığı için, ceviz üretimine ait resmi 

istatistiki veriler konusunda bazı belirsizlikler 

bulunmaktadır. FAO (2013) verilerine göre ülkede 

5859 ton ceviz üretimi yapıldığı belirtilirken 

(Şekil 3). 

Kırgızistan’ın resmi istatistik kurumuna ait 

ceviz üretimi ile ilgili herhangi bir veri bilgisi 

bulunmamaktadır. Ancak, Kırgızistan ceviz 

ormanlarındaki mevcut ağaç sayısı göz önüne 

alındığında; tahminen bu verilerin daha da yüksek 

olacağını dikkate almak gerekir. Dolayısıyla, 

Kırgızistan’da son derece zengin doğal ceviz 

ormanları mevcut olmakla birlikte, Asya 

kıtasındaki diğer ceviz üreten ülkelerle gerçekleri 

gösterecek şekilde kıyaslamak mümkün 

görülememektedir. 

 

Çizelge 1. Dünya ceviz üretimi [3] 

Table 1. World walnut production [3] 
Ülkeler / Countries Ton / Tonnes Oran / Percentage (%) 

Çin / China 1.700.000 49.16 

İran / Iran 453.988 13.12 

ABD / USA 420.000 12.14 

Türkiye / Turkey 212.140 6.13 

Ukrayna / Ukraine 115.800 3.34 

Meksika / Mexico 106.945 3.09 

Şili / Chile 42.668 1.23 

Hindistan / India 36.000 1.04 

Fransa / France 33.716 0.91 

Romanya / Romania 31.764 0.91 

Dünya / World 3.458.046 100.00 

 

 

 

 
Şekil 3. Kırgızistan ceviz üretimi 

Figure 3. Production of walnut in Kyrgyzstan 

 

 

Kırgızistan’da cevizin mevcut durumu ve ceviz 

konusunda yapılmış çalışmalar 

Kırgızistan doğal ormanları dünyanın en büyük 

yabani ormanı olup, 630.000 ha'lık alanı 

kapsamaktadır [2]. 

Kırgızistan’ın güney bölgesinin doğal ceviz ve 

meyve ormanları bakımından; gerek kapsadığı 

alan, gerekse tür çeşitliliği bakımından tüm 

dünyada benzersiz bir özelliğe sahip olduğunu 

bildirmiştir [10]. 
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Kırgızistan meyve–ceviz ormanların kapsadığı 

alan ve eşsiz güzelliği ile 130’dan fazla odunsu–

çalı odunsu ve otsu bitki örtüsü kapsayan doğal bir 

botanik bahçesi niteliği taşımaktadır. İonova ve 

Lebedinova (1958)’ya göre, ceviz–meyve 

ormanın floristik çeşitliliğini 300’den fazla 

yüksek bitki oluşturmaktadır [10]. 

Cevizin gen merkezlerinden biri olan 

Kırgızistan'da toplam ceviz orman alanı 43.000 ha 

olup yaklaşık 4–5 milyon civarında tohumdan 

yetişmiş ceviz ağacı varlığının bulunduğu 

bildirilmektedir [6]. Bu ceviz ormanlarının 

birçoğu da Calal Abad ve Oş bölgelerinin devlet 

resmi sınırlarında Çatkal ve Fergana sırtlarının 

yamaçlarında yer almaktadır [9]. 

SSCB Bilimler Akademisi’nin ceviz ormanları 

inceleme ve araştırma sörveyinde (1944–1946 yy) 

Kırgızistan yabani meyve–ceviz ormanın ceviz, 

elma, alıçın meyve türlerinde çeşitlilik açısından 

benzersiz kaynaklara sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bu kaynaklar sadece Orta Asya değil, benzer iklim 

koşullarına sahip diğer bölgelere de seleksiyon 

materyal kaynağı olabileceği için ''endemik'' 

olarak adlandırılmıştır [9]. 

Kırgızistan, Orta Asya’da birçok meyve 

türünün zengin gen merkezlerinden biridir. 

Vavilov (1931), Bu yerel floranın zenginliği 

nedeniyle Orta Asya’da yetişen değeri yüksek 

olan meyvelerin birçoğu yabani formda 

yetişmektedir. Bu türler arasında ise üstün 

besleyici özellikleri ile bilinen, kerestesi 

bakımından da özel bir değeri olan ceviz (Juglans 

regia L.) daha çok dikkat çekmektedir [10]. 

Wernick (1984), Orta Asya ceviz ormanlarının 

dünya çapında önemi olan ceviz gen havuzu 

olduğunu, onun korunması gerekliliğini, gelecek 

yıllarda yapılacak olan seleksiyon çalışmaları için 

çok büyük önem taşıdığını vurgulamıştır [4]. 

Yabani ceviz tiplerini seçmenin önemini 

vurgulayan Vavilov (1960), ‘Tarla bitkileri için 

türler içi ve türler arası melezleme konusu ne 

kadar önemli ise, diğer bitkiler için de yabani 

kaynaklar dahil, yerel materyalleri kullanmanın 

zorunluluğunu belirtmiştir. Ayrıca, Kopetdağ ve 

Kırgızistan ile Kazakistan'daki ceviz ve badem 

ormanlarında kültüre alınabilecek olan müthiş 

kaynakların bulunduğunu da ifade etmiştir. 

Orta Asya’daki ceviz ile ilgili çalışmalara 

1841’den itibaren Mindrendorf (1882), Krasnov 

(1888), Minkvic (1917), Komarov (1896), 

Korzhinskii (1896), Lipskii (1911), Fedçenko 

(1926) ve başka bilim adamlarının botanik–

coğrafi araştırmalarında rastlamak mümkündür. 

Ceviz sistematiği üzerinde detaylı çalışmalar 20. 

Yüzyılın sonlarına denk gelmektedir. Bu 

çalışmalar; özellikle sistematik, tipoloji, biyoloji 

ve ekoloji konuları üzerinde yoğunluk kazanmıştır 

(Nekrasova, 1927; Popov ve ark., 1928–1929; 

Dzens–Litovskaja, 1930) [9]. 

Orta Asya'da yapılmış olan çok sayıdaki 

araştırmaların sonucunda; kalitesi ile Fransa, ABD 

ve diğer yabancı ülkelerin cevizlerinin 

kalitesinden hiç farkı olmayan en iyi birkaç yüz 

ümitvar ceviz tipi seçilmiştir [4]. 

Kırgızistan'ın güneyindeki ceviz ormanları 

büyük bir değere sahip olması nedeniyle SSCB 

hükümeti kararıyla 1944–1946 yılları arasında 

Bilimler Akademisi Birliği’nin Güney Bölge 

araştırma grubu ‘Sukaçev’ başkanlığında 

araştırma gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmacılar tarafından cevizin tip çeşitliliği, 

meyve içeriği, ağaçların ekolojik ve biyolojik 

özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, Güney 

Kırgızistan'ın ceviz ormanlarının büyük bir tip 

çeşitliliğine sahip olduğu bildirilmiştir [9]. 

En iyi özellik taşıyan tiplerin ilk incelemeleri 

ve seçilmeleri Diyaçenko (1934) tarafından 

Kırgızistan ceviz ormanlarında 

gerçekleştirilmiştir. VNİİSS adı altında Orman 

araştırma istasyonu kurulduktan sonra (1935) 

ceviz seleksiyonu ile planlı araştırmalara 

başlanmıştır. Bu yıllarda ceviz tiplerin seçimi ile 

ilgili Zarubin'in (1935 ve sonrası) makaleleri 

yayınlanmıştır (Aksakov, 1940; Momot, 1940). 

Ve Zarubin yüksek verimlilik ve meyve kalite 

kriterlerine ilişkin araştırmalarına devam etmiştir 

[9]. 

Ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırma amacı ile 

Calal Abad'da 1955 ve 1968 yılları arasında 

Sovyet Ülkeleri ceviz yetiştiriciliği toplantısında 

ceviz ormanların durumunun iyileştirilmesi için 

belirli faaliyetler tavsiye edilmiştir. Bu 

tavsiyelerden biri de ceviz tiplerinden üstün 

özellikleri taşıyanların seçilerek yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi olmuştur. 1955 ve 1968 yıllarında 

değerli 200 adet ceviz tipi seçilmiş olup, bu 

ümitvar tiplerden koleksiyon bahçesi 

oluşturularak ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

için öneriler sunulmuştur [10]. 

Önceki yıllarda yapılan ceviz çeşit seleksiyonu 

çalışmalarında meyve iriliği, yük, meyve iç 

randımanı yüksekliği ve için kolay çıkarılması 
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gibi özellikler aranırken, geç yapraklanma, dona 

dayanım gösterme ve her yıl düzenli meyve veren 

tiplere yeterince önem verilmemiştir [8]. 

Prutenko ve Shevchenko tarafından 1953–

1973 yılları arasında 220’den fazla ceviz tipi 

seçilmiş olup, bunlardan 6 tanesi (Ak–Terekskij, 

Gavinskij, Desertnyj, Oshskij, Ostrovershinskij, 

Ujgurskij tipleri) ümitvar olarak belirlenmiş ve 

devlet çeşit deneme istasyonuna alınmıştır. Ceviz 

tiplerinin büyüklük özelliğine göre Bomba, kabuk 

kalınlığına göre Bumazhnyj, ağaçtaki meyve 

sayısına göre de Kistevidnyj tiplerinin daha üstün 

olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada, meyvelerin 

erkenci tiplerine önem verilmiştir ve çoğaltım 

materyali olarak kullanılmak amacıyla,13 adet 

erkenci ceviz tipi seçilmiştir [9]. 

1999–2000 yılları Mamatzhanov tarafından 

Arslanbob ve Kaba ormanlık alanında araştırma 

yapılmıştır. Çalışmada, cevizin soğuğa 

dayanıklılık, erken verime yatma ve kısa 

vegetasyon periyodu olan 10 tane tip (Form 1–2–

3–4–5–6–7–8 (Arslanbob), Form 1–2 (Kaba)) 

seçimi yapılmıştır. Bu çalışmanın özelliklerinin 

önemli biride meyve ağaçlarının deniz 

seviyesinden 1400–2000 m yüksekliğinde 

yetişmiş olmasıdır [9]. 

 

Kırgızistan’da ceviz yetiştiriciliğinin sorunları 

ve çözüm önerileri 

Kırgızistan ceviz popülasyonu açısından son 

derece zengin bir ülke olmasına rağmen diğer 

ülkeler ile rekabet edememektedir. Bu sorunlara 

neden olan sebepler arasında; 

•Ekolojik koşullara göre uygun çeşit seçiminin 

yapılmamış olması, 

•Zengin gen kaynaklarının kullanılarak yeni 

çeşitlerin elde edilememiş olması, 

•Kapama ceviz bahçelerinin bulunmaması, 

•Teknik ve kültürel uygulamaların ihmal 

edilmesi, 

•Yerel halk tarafından hayvanların kontrolsüz 

otlatılması, 

•Otların biçilmesi, orman arazilerinin tarım 

arazisine dönüştürülmesi, 

•Aşırı istismara yol açarak yetişen bitki 

türlerinde istenmeyen değişim, 

•Ormanda mevcut ceviz ağaçlarının izinsiz 

kereste amaçlı kesilmesi, 

•Ceviz pazarlaması konusunda herhangi bir 

birlik ve organizasyonun bulunmaması, 

•Pazarlamanın genel olarak üreticinin kendisi 

tarafından gerçekleştirilmesi, 

•Sadece iç tüketime yönelik olarak 

pazarlamanın yapılmasının ihracatı olumsuz 

olarak etkilemesi sayılabilir. 

Dolayısıyla bu nedenler başta olmak üzere, 

Kırgızistan’da ceviz yetiştiriciliği ve ticareti 

konusunda sahip olunan avantajlar gerektiği 

şekilde değerlendirilememektedir. 

Yukarıda belirtilen mevcut sorunlara yönelik 

çözümler arasında; 

•Ekolojiye uygun üstün nitelikli çeşitlerin 

seçilerek çoğaltılması, 

•Seçilmiş çeşitlerle üretilen aşılı fidanlar ile 

kapama ceviz bahçelerinin kurulması, 

•Ağaç kesme yasağının cezasının 

sertleştirilmesi, 

•Kamu kurumları ve kuruluşları ile çiftçi 

işbirliğinin geliştirilmesi, 

•Ormanların daha kısa süreli kiraya verilmesi 

ve denetiminin arttırılması, 

•Araştırma projelerinin daha çok yapılması, 

•Ceviz konusunda donanımlı mühendislerin ve 

ara elemanların yetiştirmesi önerilebilir. 

Sonuç olarak; dünyada mükemmel gen havuzu 

niteliğinde doğal ceviz ormanlarına sahip 

Kırgızistan’da bulunan ceviz genetik 

kaynaklarının yapılacak olan ulusal ve uluslararası 

bilimsel araştırmalarla mevcut sorunların 

çözülmesi gerekmektedir. Böylece, cevizin gerek 

ülke ekonomisindeki gerekse dünya ticaretindeki 

hak ettiği yere gelmesi mümkün olabilecektir. 
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CEVİZ YAĞININ OKSİDASYONU VE ÜRÜN KALİTESİNE 

ETKİSİ 

 
 

Seda KAYAHAN1 Yasin ÖZDEMİR¹ Aysun ÖZTÜRK¹ 
 

ÖZET 

 

Ceviz, sahip olduğu yüksek oranda yağ içeriği ve yağ asitlerinin dağılımı bakımından 

besin değeri oldukça yüksek bir meyvedir. Ceviz yağının en önemli özelliği doymamış yağ 

asitlerince zengin olmasıdır. Ceviz meyvesi yaklaşık olarak %65 oranında yağ 

içermektedir. Bu yağ içeriğinin %7’si doymuş, %20’si tekli doymamış ve %73’ü çoklu 

doymamış yağ asitlerinden (PUFA) oluşmaktadır. Ceviz diğer sert kabuklu meyvelerle 

karşılaştırıldığında, beslenme açısından oldukça önemli yağ asitlerinden olan omega 3 ve 

omega 6 içeriği bakımından oldukça zengin olduğu görülmektedir. Cevizlerdeki yüksek 

PUFA varlığı beslenme fizyolojisi açısından istenen bir özellik olması ile birlikte, ceviz 

yağını oksidasyona karşı duyarlı hale getirmekte ve cevizlerin işlenmeleri ve depolanmaları 

sırasında önemli sorunlar yaratmaktadır. Cevize uygulanan işlemler ve cevizlerin 

depolanmaları süresince ceviz yağı sıcaklık, nem, oksijen ve ışık gibi faktörlerden 

etkilenerek oksidasyona uğrayabilmektedir. Bu durum duyusal özelliklerden renk, tat, 

koku ve dokunun kötüleşmesine neden olarak ceviz kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle cevizlerde oluşan yağ oksidasyonunun minimuma 

indirilmesinde hasat zamanı ve hasat süresi, ceviz dış kabuğunu soyma yöntemi, kurutma 

yöntemi ile depolama şartları oldukça önemlidir. Bu derlemede ceviz meyvesinin yağ 

içeriği, ceviz yağlarının oksidasyonu ve yağ oksidasyonunun ürün kalitesine etkisi üzerine 

durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz yağı, yağ komposizasyonu, yağ oksidasyonu 

 

SUMMARY 

 

OXIDATION OF WALNUT OIL AND EFFECT ON PRODUCT QUALITY 

 

Walnut has high nutritional value because of its fat content. The most important 

property of walnut oil is its rich unsaturated fatty acids content. Walnut fruit contains 

approximately 65% oil. The fat comprises 7% saturated fat, 20% monounsaturated and 

73% polyunsaturated fatty acids. Compared with other nuts, walnut is rich in omega–3 

and omega–6 content which are very important fatty acids in terms of nutrition. The 

presence of high PUFA in walnut is a desired feature in terms of nutrition physiology. On 

the other hand this makes walnut oil sensitive to oxidation and creates major problems 

during processing and storage of walnut. During the storage and the production process 

applied in walnuts, walnut oil can be influenced by factors such as temperature, moisture, 

oxygen and light which can cause the oxidation of walnut oil. In this case, walnut quality is 

affected badly in terms of deterioration of emotional characteristics such as color, taste, 

smell and texture. Therefore, harvest time and duration, the methodology to peel the 

walnut shell, drying method and storage conditions are quite important to minimize the 

                                                      
1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, YALOVA 
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oxidation of fat formed in the walnut. This review is focused on the fat content, fat oxidation 

and impact of the fat oxidation on quality of walnut products. 

 

Keywords: Walnut oil, oil contents, oil oxidation 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.) anavatanı Güneydoğu 

Avrupa, Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Anadolu 

olan en eski ağaç türlerinden biridir. Ceviz 

meyvesi taze ya da kurutulmuş şekilde doğrudan 

tüketildiği gibi yoğurt, peynir, dondurma, şeker, 

çikolata, pasta, ekmek, kek, muffin gibi pek çok 

gıda üretiminde fonksiyonel bileşen olarak yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır [6]. Ayrıca ceviz 

çeşitli ülkelerin geleneksel ürünleri olan pestil, 

bastık, ceviz ezmesi, ceviz reçeli, ceviz şekeri, 

ceviz salamurasının vb. üretiminde 

kullanılmaktadır [2, 24]. Cevizin geniş kullanım 

alanları olmasının yanında yeni ürünler de sürekli 

geliştirilmektedir. Ceviz, protein bakımından 

zengin bir gıda olarak, hücre yaşlanmasını 

önleyen, yaşlanmayı geciktiren ve hafızayı 

güçlendiren B vitamin kompleksleri (B₁, B₂, B₃, B₅ 

ve B₆) ve E vitamini açısından zengin bir besin 

kaynadığıdır [20]. Ayrıca yüksek folik asit ve 

zengin mineral (Mg, K, Zn) içeriğine sahip olan 

cevizin mükemmel bir antioksidan kaynağı 

olduğu ve ceviz tüketiminin böbrek 

fonksiyonlarını koruduğu bildirilmiştir [12]. 

Ceviz %52–70 arasında değişen yüksek yağ 

içeriğine sahiptir ve toplam yağ asidi içeriğini 

%57.3–76.6 arasında PUFA bileşenleri 

oluşturmaktadır. Ceviz yağı içerisindeki major 

yağ asitleri linoleik asit (omega–6) (%49.3–62.3), 

oleik asit (%13.8–33.0) ve linolenik asittir 

(omega–3) (%8.0–15.4) [6]. Düzenli olarak ceviz 

tüketiminin koroner kalp hastalıkları üzerine 

olumlu etkiler sağladığını gösteren birçok bilimsel 

çalışma vardır. Cevizin kardiovasküler koruyucu 

özelliği, oleik asit gibi tekli doymamış yağ asidi 

(MUFA) ile omega–6 (linoleik asit) ve omega 3 

(linolenik asit) gibi PUFA içeriğinin yüksek 

olmasına dayanmaktadır [8]. 

Cevizin yağ içeriğinde yüksek oranda 

doymamış yağ asitlerinin bulunması sağlık 

açısından faydalı olmasının yanı sıra, hava, ışık ve 

sıcaklık gibi çevresel faktörlere maruz kaldıkları 

zaman, meyvenin oksidasyona karşı duyarlı 

olmasına da neden olmaktadır. Yağların 

oksidasyonu sonucunda tüketici tarafından 

istenmeyen tatlar, kötü kokular, renk değişimi ve 

farklı formlarda bozulmalar meydana gelmektedir 

[20]. Bu nedenle cevizlerde oluşan yağ 

oksidasyonunun minimuma indirilmesinde hasat 

zamanı ve hasat süresi, kurutma yöntemi ve 

depolama şartları oldukça önemlidir. Uygun hasat 

ve hasat sonrası işlemler yüksek kalitede karlı ve 

pazarlanabilen cevizin maksimum verimle elde 

edilmesinde anahtar faktörlerdir. Hasat 

işleminden hemen sonra ürünün işlenmesi ceviz 

kalitesi için çok önemlidir. Ceviz üretiminde 

kurutma ilk adımdır, kurutma süresince, 

cevizlerde kimyasal reaksiyonlar, enzim aktivitesi 

ve mikrobiyel büyümenin neden olduğu besin 

değerlerinde azalmaya yol açan bazı reaksiyonlar 

gerçekleşebilir [14]. Ayrıca cevizler için uygun 

depolama koşulları besin kalitesini korur ve 

bozulma sürecini yavaşlatmaya yardım edebilir 

[21, 3]. Arzulanan üretim kalitesi ancak, uygun 

hasat zamanı, doğru üretim tekniği, uygun 

ambalajlama ve depolama şartları sağlamak 

suretiyle elde edilebilir [14, 21]. 

 

Yağ Oksidasyonu 

 

Yağ içeriği yüksek ürünler kurutulmuş 

ürünlerin yağındaki meydana gelen bozulmalar, 

ürün kalitesinin düşmesine ve muhafaza süresinin 

azalmasına neden olmaktadır. Yüksek sıcaklıkta, 

ışık (mavi ve ultraviyole), iyonize radyasyon, 

peroksitler, lipoksipenaz enzimleri ve metal 

katalizörler yağ bozulmasını hızlandırırken; düşük 

sıcaklık, düşük oksijen, antioksidanlar, ışığı 

geçirmeyen ambalajlar ve enzim inhibitörleri yağ 

bozulmasını yavaşlatmaktadır [18]. 

Yağlı ürünlerde meydana gelen bozulmalar; 

biyolojik, enzimatik ve kimyasal reaksiyonlar 

sonucunda gerçekleşmektedir. Biyolojik ve 

enzimatik yağ bozulmaları, mantar ve bakteriler 

gibi mikroorganizlarla birlikte ürünün bünyesinde 

bulunan enzimlerin de etki etmesi sonucunda 

meydana gelir. Mikroorganizların gelişmesi için 

sulu ortam gerekli olduğundan, yeteri kadar su 

bulunduran yağlı gıdalarda bozulmalar meydana 

gelmektedir [16, 5]. Yağların bozulma şekilleri 

Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Ceviz gibi yağ içeriği yüksek gıdalarda 

kalitenin düşmesini etkileyen en önemli faktör yağ 

oksidasyonudur. Yağ ve yağ içeren gıdalar 

havadaki oksijeninin etkisiyle oksidasyona 

uğramaktadır. Oksidatif stabilite, yağlı gıdalarda 

raf ömrü ve yağ kalitesini belirlemek için önemli 

bir göstergedir [21]. Çünkü oksidasyon boyunca 

düşük molekül ağırlıklı kötü lezzet oluşturan 

bileşikler üretilir. Oksidasyona uğramış yağlı 

ürünlerde oluşan kötü lezzet, ürünleri tüketici 

tarafından kabul edilmemesine ya da daha az 

kabul edilir olmasına sebep olmaktadır [10]. 

Oksidasyon sonucu ürünlerde meydana gelen 

bozulmalar şöyle sıralanabilir [24, 10]: 

1. Katı ve sıvı yağlar ile yağ içeren gıdalarda 

ransit (sabunumsu) tat ve aroma oluşumu, 

2. Pigmentlerde renk açılması, 

3. Toksik oksidasyon ürünleri oluşumu, 

4. Üründe tat ve koku kaybı ve bozuklukları, 

5. Tekstünde değişmeler, 

6. Vitaminler (A, D ve E) ve esansiyel yağ 

asitlerinin (özellikle linoleik asit) tahribatından 

dolayı besleyicilik değerinin azalması. 

Yağlı ürünlerde oksidasyona neden olan veya 

hızlandıran reaktiflerin başında oksijen 

gelmektedir [10]. Oksidasyon, ışık veya ısı gibi 

enerji artışına sebep olan fiziksel etmenlerden 

etkilenir. Ayrıca; yağ asitleri kompozisyonu, 

pigmentler, metaller, fosfolipidler, mono ve di 

açilgliseroller, termal olarak oksitlenmiş bileşikler 

ve antioksidanlar gibi minör bileşikler de 

oksidasyonun oluşumunda etkilidir [9]. Genel 

olarak bu etkenler gıda ürünlerini aynı anda 

etkilemekte olduğundan birbirinden ayırmak 

güçtür [23]. 

Yağ oksidasyonu, serbest radikal reaksiyon 

zinciri, başlangıç, yayılma ve terminasyon 

basamaklarından oluşmaktadır. 

Başlangıç: RH → R + H 

Yayılma: R + ³O₂ → ROO ROO + RH → 

ROOH + R 

Terminasyon: ROO + R → ROOR R + R → 

RR (R: lipit alkil) [9]. 

Oksidasyon; yağlı gıdaların kalitesini olumsuz 

yönde etkileyen kimyasal reaksiyonlar serisidir. 

Bu reaksiyonlar sonunda, gliserid molekülleri 

parçalanarak serbest yağ asitlerini oluşturup 

asiditeyi arttırabildiği gibi, doymamış yağ 

asitlerinin oksijenle yükseltgenmesiyle de çeşitli 

aldehit, keton, hidroksiasit, alkol ve küçük 

moleküllü yağ asitleri gibi istenmeyen bileşikler 

meydana gelmektedir. Bu olaylar, yağların 

kalitesinin bozulmasına, tadının acımasına, hatta 

tüketilmez duruma gelmesine neden olmaktadır. 

Yağlarda görülen bütün bu olaylar, yağları; ısı, 

ışık, nem, atmosferik oksijen, metal ve 

mikroorganizma etkisinden korumak, uygun 

antioksidantlar ilave etmek ve uygun ambalajlama 

materyalleri ile vakum altında ambalajlayarak 

düşük sıcaklıklarda muhafaza ederek 

engellenebilir [26]. 

 

 

Çizelge 1. Yağların bozulma şekilleri [5] 

Table 1. Degradation of oils [5] 
Biyolojik veya Enzimatik Kimyasal 

a) Hidrolizle b) Oksidasyonla a) Hidrolizle b) Otooksidasyonla 

1)Asitlik artar 1)Metil Ketonlar oluşur 1) Asitlik indeksi büyür 1) Acılaşma 

2)Sabunlaşır 2) Yağ oksitlenir 2) Sabunlaşır 2) Polimerleşme 

 

 

Cevizin Yağ Oksidasyonundan Koruması ve 

Kalitesinin Artırılması 

 

Beslenmemizde çok önemli yere sahip 

fonksiyonel gıda olan cevizin, besin kalitesinde 

meydana gelen kayıplar, ceviz üreticileri ve 

tüketicileri için en önemli sorundur [28, 27]. 

Cevizde yağ oksidasyonu ve mikroorganizmaların 

oluşturduğu toksik maddeler, ceviz kalitesindeki 

düşüşün en önemli nedenlerindendir [29, 21]. 

Ayrıca, cevizlere kurutma ve depolama 

koşullarında yapılan hatalı uygulamalar 

sonucunda, yağ oksidasyonunda artış, raf 

ömründe azalma gerçekleşir. Sonuç olarak hatalı 

uygulamalar, istenilmeyen kalitede cevizin 

üretilmesine neden olur. Ceviz kalitesinde 

meydana gelen sorunları çözmek için, ceviz 

çeşitlerine göre kurutma yöntemleri, paketleme 

materyalleri ve depolama şartları üzerine 

çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yenilenebilir 

film kaplama, soğuk plazma yöntemi, mikrodalga 
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uygulamaları gibi yeni uygulamaların ceviz 

kalitesine etkisi araştırılmaktadır. 

Fu ve ark. [14], cevizlere uygulanan farklı 

kurutma tekniklerinin, ceviz kalitesine etkisini 

incelemek amacıyla; güneşte kurutma, doğrudan 

fırın kurutma ve kesikli fırın kurutma 

uygulamaları üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu 

çalışmalarda yağ asidi kompozisyonu, antioksidan 

aktivitesi, asit değeri, peroksit değeri, sabunlaşma 

değeri, toplam fenol içeriği ve toplam flavonoid 

içeriği gibi yağ oksidasyonunu değiştiren 

parametreler araştırılmıştır. Kesikli fırın kurutma 

yöntemi ile elde edilen cevizlerde en düşük yağ 

oksidasyonu gerçekleştiği görülmüştür. Kesikli 

fırın kurutma uygulamasının, cevizlerin 

kurtulması için güneşte ve doğrudan fırında 

kurutma yöntemlerine göre tavsiye edilebilecek en 

uygun kurutma yöntemi olduğu ifade edilmiştir. 

Bakkalbaş ve ark. [6]’nın yaptığı çalışmada; 

vakumlu paketleme yapılmış ceviz içinde, meyve 

çeşidi, paketleme materyalinin oksijen 

geçirgenliği, depolama sıcaklıklarının oksidatif 

stabilite üzerine etkileri 12 aylık depolama 

süresince incelenmiştir. Oksidasyon 

çalışmalarında Yalova–1 ve Yalova–3 ceviz 

çeşitleri kullanılmıştır. Ceviz içinin, peroksit, 

hekzanal içerik ve ekşi tatta önemli bir değişiklik 

olmadan 10℃ ve 20℃ sıcaklıkta 90 M PA/PE 

plastik konteyner içinde vakum altında 12 ay 

süresince depolanabildiği bildirilmiştir. Buna 

karşı 30℃ sıcaklıkta, zamanla hekzanal içeriği ve 

ekşi tatta artış görülmüş ve 6 ay sonra ceviz içi 

kalitesinin kabul edilemez sınırlara ulaştığı 

belirlenmiştir. Yalova–1 çeşidinin Yalova–3 

çeşidine göre daha düşük PUFA ve daha yüksek 

MUFA içerdiği; toplam fenol içeriği bakımından 

da depolama için daha uygun bir çeşit olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmada yağ oksidasyonu 

üzerinde çeşit ve depolama sıcaklığının etkisinin, 

paketleme materyalinin oksijen geçirgenliğinin 

etkisinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Ceviz içinde PA/PE paketleme materyali 

kullanılarak, 12 ay boyunca 20℃’de vakum 

altında oksidasyondan kaçınmanın mümkün 

olduğu görülmüştür. 

Yenilebilir kaplama işlemi kullanılarak ceviz 

içi yağ stabilitesinin korunması amacıyla Kang ve 

ark. [17] tarafından bir çalışma yapılmış ve 

çalışmada kaplama çözeltileri olarak soya proteini 

izolatı, karboksimetilselüloz ve kateşinin 

kullanıldığı bildirilmiştir. Ceviz içleri kaplama 

çözeltilerine batırma, kurutma işlemlerinin 

ardından 21 gün boyunca 35℃’de depolanmıştır. 

Yağ oksidasyonu, peroksit ve tiyobarbitürik asitle 

reaksiyona giren madde (TBARS) ölçümlerine 

göre değerlendirme yapılmıştır. Kaplama işlemi 

sayesinde TBARS’da önemli derece azalma ve 

peroksit değerlerinde hafif bir artış 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, soya 

proteini kaplamanın, oksidasyona duyarlı ceviz 

içinin kalitesini artırdığı, raf ömrünü uzattığı ve 

antioksidan bileşenler için iyi bir taşıyıcı 

olabileceği bildirilmiştir. 

Ceviz yağının oksidatif stabilitesi üzerine 

antioksidan ve ışığın etkisini araştırmak amacıyla 

yapılan bir çalışmada; ceviz yağının oksidatif 

stabiletesini azaltan doğal (biberiye özü) ve 

sentetik antioksidanlar (askorbil palmitat–tert–

bütilhidrokinon) kullanılmıştır. Çalışmada iki 

farklı depolama koşulunun (6 ay boyunca oda 

sıcaklığında karanlık ve 800 lux florasan lamba) 

ceviz üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda ışığa maruz kalan yağlarda primer ve 

sekonder oksidasyon ürünlerinin miktarlarında 

önemli bir artış olduğu görülmüştür. Öte yandan 

doğal ve sentetik antioksidanların foto oksidatif 

bozulmayı önlemek için belirgin bir katkı 

sağladığı görülmemiştir. Karanlık depolama 

koşulları altında, söz konusu antioksidanların 

eklenmesinin önemli ölçüde yağ oksidasyonunu 

azalttığı ve raf ömrünü uzattığı belirtilmiştir [22]. 

Gıdalarda gerçekleşen böcek istilasını kontrol 

etmek için kimyasallar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Fakat kimyasalların zararlı yan 

etkilerinden dolayı kullanımları endişeye neden 

olmaktadır. Kimyasal uygulamalar yerine, 

kontrollü atmosfer, iyonize radyasyon, 

konveksiyonel hava ısıtma uygulaması, dielektrik 

ısıtma gibi alternatif koruma yöntemleri üzerinde 

çalışılmaktadır [11]. Son çalışmalar, mikrodalga 

uygulaması ile düşük enerji harcanarak daha 

kaliteli ya da benzerlerine eşdeğer kalitede ürün 

elde edilebileceğini göstermiştir. Bu avantajlar 

göz önüne alındığında mikrodalga uygulamasının 

diğer tekniklerle yer değiştirme potansiyelinin 

olduğu belirtilmektedir. 

Das ve ark. [11], cevize 240–480 W gücünde 

ve 30–240 s süresince mikrodalga uygulaması 

yapmışlardır. Çalışmada kontrol grubu cevizlerin, 

mikrodalga uygulanmış cevizlerden önemli 

derecede yüksek peroksit ve serbest yağ içerdiği 

görülmüştür. Mikrodalga uygulanmış cevizler 
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25℃’de 6 ay depolandıktan sonra, serbest yağ 

asidi ve peroksit değerinde artış gerçekleştiği 

görülmüştür. Cevizde mikrodalga uygulamasının, 

ürün kalitesinin üzerine önemli etkisi olmazken, 

raf ömrünü uzattığı belirtilmiştir. 

Soğuk plazma uygulamasının taze ve 

kurutulmuş cevizlerin depolama süresince toplam 

fenol içeriği, antioksidan aktivitesi ve mikrobiyel 

büyümenin inhibasyonu üzerine etkisi hakkında 

bir araştırma yapılmıştır. 

Amini ve Ghoranneviss [1]’in yaptıkları 

çalışmada; Mazandaran, Toyeserkan, Taleghan ve 

Shahmirzad isimli dört ceviz çeşidini 

kullanmışlardır. Çalışma sonucunda 11 dakikalık 

soğuk plazma uygulamasının taze cevizlere 

aşılanan aspergillus flavus’un tamamen elimine 

edilmesini sağladığı belirtilmiştir. Bununla 

birlikte 10 dakikalık soğuk plazma uygulamasının, 

kurutulmuş cevizlere aşılanan aspergillus flavus’u 

tamamen elimine ettiği görülmüştür. Soğuk 

plazma uygulamanın kurutulmuş ve taze 

cevizlerin toplam fenol ve antioksidan içeriklerine 

etkisi olmadığı bulunmuştur. 

Tüm ceviz çeşitlerinde soğuk plazma 

uygulamasının toplam fenol ve antioksidan 

aktiviteye etkisi aynı olmuştur. 15 ve 30 günlük 

4℃’de depolama sonrasında kontrol ve soğuk 

plazma uygulaması yapılmış örneklerin 

antioksidan aktivite ve toplam fenol içeriğinde 

artış olduğu görülmüştür [1]. Antioksidan aktivite 

ve toplam fenol içeriğindeki artışın yağ 

oksidasyonu üzerinde koruyucu etkisinin olduğu 

bildirilmiştir [4, 7]. Bu nedenle antioksidan 

aktivitesi ve toplam fenol içeriği korunmuş 

cevizlerin yağ kalitesinin de korunabileceği 

anlaşılmaktadır. 

Aşkın ve Koyuncu [5], yaptıkları çalışmada 

bazı ceviz tiplerini kabuklu ve iç olarak, çeşitli 

koşullarda, değişik ambalaj malzemeleri içinde 

depolayarak, depolama boyunca kalite 

değişimlerini incelemiştir. Sonuç olarak en uygun 

depolama koşullarının 0 ile 5℃ sıcaklık ve %55–

65 bağıl neme sahip depolarda olabileceği 

bildirilmiştir. Kabuklu ceviz için incelenen 

ambalaj malzemelerinden polietilen torbaların, 

sentetik örgü ve bez torbalara göre daha iyi sonuç 

verdiği belirtilmiştir. İç cevizlerin depolanmasın 

da en az kalite kaybı vakumlu olarak saklanan 

örneklerde gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda 0 

ile 5℃ sıcaklık ve %55–65 bağıl neme sahip 

depolarda kabuklu cevizlerin 18 ay, iç cevizlerin 

ise 10–12 ay muhafaza edilebileceği bildirilmiştir. 

Sert kabuklu meyveler iç olarak saklandıkların 

da depo ömürleri yarıya ineceği için kabuklu 

olarak saklanmalıdırlar [18]. Yağlı olan bu 

meyveler, diğer kokuları kolaylıkla absorbe 

edebildikleri için, patates, soğan gibi keskin 

kokulu ürünlerle beraber muhafaza edilmemelidir 

[18, 7]. Cevizler diğer sert kabuklu meyveler 

kadar dayanıklı değillerdir. Kabuklu cevizler, 

%60–65 nemde ve 0℃ sıcaklıkta 12 ay, 10℃ 

sıcakta ise 6 ay muhafaza edilebilirler. İç cevizler 

ise çok daha kısa sürede bozulur. Cevizlerin 

kalitesini uzun süre koruyabilmek için, düşük 

sıcaklıkta, düşük nemli ortamda, antioksidan 

uygulaması, vakum koşulları ve karanlık ortam 

gereklidir. Bu şartlar sağlanırsa cevizler 18 ay 

süresince muhafaza edilebilirler [18]. 

 

 

SONUÇ 
 

Ceviz, yüksek oranda linoleik ve linolenik gibi 

önemli yağ asitleri ile protein, vitamin ve mineral 

bileşenlere içeriklere sahip olduğundan, cevizin 

insan sağlığına çok yönlü olumlu etkilerinin 

olduğu pek çok çalışmayla ortaya konmuştur. 

Doymamış yağ içeriğinin yüksek olması bir 

yandan cevizi değerli kılarken, diğer yandan yağ 

oksidasyonuna neden olarak kalitesinde 

bozulmalara ve raf ömründe azalmaya neden 

olmaktadır. Yüksek sıcaklık, ışık, radyasyon, 

enzimler, metal katalizörler bozulmayı 

hızlandırıcı etki yaparken, düşük sıcaklık, 

antioksidanlar, uygun ambalajlar, enzim 

inhibitörlerinin bozulmayı yavaşlatmaktadır. 

Cevizlerde meydana gelen kalite kayıplarını 

önlemek için bozulmayı yavaşlatıcı koşullar ve bu 

koşulların ceviz kalitesine etkileri yeni 

araştırmalarla ortaya konmuştur. Araştırmalar 

sonucu; ceviz çeşitlerin aynı depolama şartlarında 

farklı raf ömrü gösterdiği, farklı kurutma 

yöntemleri karşılaştırılarak, daha kaliteli ceviz 

elde edilebileceği, depolama koşullarında ve 

paketleme materyalinde yapılan değişiklerin ve 

yenilebilir film kaplama, antioksidan 

uygulamalarının ceviz kalitesini artırdığı ve raf 

ömrünü önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. 

Ayrıca mikroorganizmaların oluşturduğu toksik 

etkileri önlemek için soğuk plazma, mikrodalga 

gibi uygulamaların, ceviz kalitesini bozmadan, 



198 
S. KAYAHAN, Y. ÖZDEMİR, A. ÖZTÜRK / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 193–199 (2017) 

mikroorganizmaların uzaklaştırıldığından dolayı, 

kullanılabilecek yeni yöntemler olduğu ortaya 

konmuştur. 
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KAYSERİ’DEN SEÇİLEN CEVİZ GENOTİPLERİNDE BAZI 

POMOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN 

BELİRLENMESİ 

 
 

Aydın UZUN1 Kadir PARİS2 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada Kayseri ilinin yoğun ceviz popülasyonları bulunan bölgelerinden yapılan 

seleksiyon çalışmalarında belirlenen ve tohumdan meydana gelmiş 50 ceviz genotipi 

kullanılmıştır. İki yıllık çalışma sonunda, incelenen özellikler yönünden genotipler 

arasında önemli varyasyonlar olduğu saptanmıştır. İki yıllık verilere göre, en yüksek 

meyve ağırlığı 13 (18.10 g) nolu genotipte saptanırken; en düşük meyve ağırlığı değeri 47 

(6.14 g) nolu genotipte saptanmıştır. Meyve iç ağırlığı değerlerinde öne çıkan genotip 15 

(8.41 g) nolu olurken, 30 (2.24 g) nolu genotip en düşük iç ağırlığına sahip olmuştur. Ceviz 

genotiplerinde randıman değerleri %55.57 (35 nolu genotip) ile %34.36 arasında 

değişmiştir. Yıllar ortalamasına göre en yüksek yağ oranı 2 (%72.36) nolu genotipte; en 

düşük yağ oranı ise 36 (%62.21) nolu genotipte belirlenmiştir. Öte yandan 36 (%20.82) 

nolu genotip en yüksek protein oranına, 41 (%14.18) nolu genotip ise en düşük protein 

oranına sahip olarak tespit edilmiştir. Çalışma, doğada tohumdan oluşmuş ceviz ağaçları 

arasında bazı meyve özellikleri yönünden önemli farklılıkların olduğunu ve bunların 

değerlendirilmesinin önemini ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Juglans regia, meyve özellikleri, seleksiyon ıslahı, 

 

SUMMARY 

 

DETERMINATION OF POMOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 

CHARACTERISTICS OF WALNUT GENOTYPES SELECTED FROM KAYSERI 

PROVINCE 

 

In present study seed propagated 50 walnut genotypes selected from large populations 

of Kayseri provinces were investigated. After two years of study, significant variations were 

determined among the genotypes. According to results significant differences were found 

among the genotypes. Fruit weight of genotypes ranged between 18.10 g (genotype 13)–6.14 

g (genotype 47). Genotype 15 (8.41 g) was the best and genotype 30 (2.24 g) had the lowest 

value of kernel weight. Kernel ratio of walnut genotypes varied between 55.57% (genotype 

35) and 34.36%. The highest oil content obtained from genotype 2 (72.36) and the lowest 

value obtained from genotype 36 (62.21%). Genotype 36 (20.82%) had the highest protein 

level while genotype 41 (14.18%) had the least protein level. The study revealed that hat 

there are significant differences among walnut trees in terms of some fruit characteristics 

and importance of their evaluation. 

 

Keywords: Juglans regia, fruit characteristics, selection breeding 

                                                      
1 Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, KAYSERİ 
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GİRİŞ 
 

Dünyada birçok türü bulunan cevizin ticari 

değeri en yüksek olan ve en çok yetiştirilen türü 

Juglans regia L.’dir [1]. Ülkemiz diğer birçok 

meyve türünde olduğu gibi ceviz için de anavatan 

bölgelerinden biridir [2]. Doğu Avrupa’dan 

başlayarak Türkiye, Irak ve İran’ı da içine alan ve 

Himalayaları aşan bölgenin ceviz için doğal 

yayılma alanı olduğu bildirilmiştir [3]. Ceviz 

üretiminde lider ülke Çin olup, Türkiye 212 bin 

tonluk üretim ile dünyada dördüncü sırada yer 

almaktadır [4]. 

Tohumdan yetişmiş ceviz ağaçları ve 

popülasyonları Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

yaygın olarak bulunmaktadır. Genetik yapıları 

farklı olan bu materyaller özellikle seleksiyon 

ıslahı çalışmaları için çok önemlidir. Cevizdeki 

ıslah çalışmaları daha çok, üstün meyve 

özelliklerine sahip, yan dallarda yüksek meyve 

tutan, geç yapraklanma ve çiçeklenme özelliğine 

sahip olup bölgesindeki ilkbahar geç donlarından 

etkilenmeyen, homogami veya protogini özelliği 

gösteren, güneş yanıklığı ve antraknoz hastalığına 

karşı dayanıklılık gibi özellikler amacıyla 

yapılmakta olup [5, 6, 7, 8], son dönemde yan 

dallarda meyve verimi önemli bir kriter olarak ele 

alınmaktadır [9, 10]. Ülkemizin farklı bölge ve 

illerinde bugüne kadar değişik ceviz seleksiyonu 

çalışmaları yapılmış ve ümitvar tipler ortaya 

konulmuştur [11, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21]. Kayseri bölgesinde özellikle bazı 

yörelerde önemli düzeyde tohumdan oluşmuş 

ceviz popülasyonları yer almaktadır. Bu 

çalışmada, daha önce ceviz seleksiyonu ile ilgili 

bir çalışma yapılmamış olan ve bu konuda 

potansiyele sahip Kayseri yöresinde tohumdan 

yetişmiş ceviz popülasyonları incelenerek 

belirlenen tipler, bazı meyve özellikleri ve 

biyokimyasal içerikler bakımından 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

popülasyonlar içerisinden verimli ve daha kaliteli 

tiplerin elde edilmesi adına önemli taşımaktadır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Kayseri ili ve bazı ilçelerinde 2011–2012 

yıllarında yürütülen bu çalışmada tohumdan 

yetiştirildiği bilinen yaklaşık 800 tip içerisinden 

2011 yılında yapılan ilk gözlemlerde genel olarak 

hastalık belirtisi göstermeyen ve belirgin meyve 

verimi olan tipler belirlenmiştir. Araştırmaya dahil 

edilen ilçe, mahalle ve köylerden belirlenen 50 

adet tipin bulunduğu yerlerle bunların yaş 

(üreticiden alınan bilgilerle belirlenmiştir) ve 

rakım değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Bunlardan 19 tip Melikgazi, 6 tip Talas, 1 tip 

Bünyan, 21 tip Kocasinan, 2 tip Felahiye, 1 tip 

Hacılar ilçesinden seçilmiştir. Belirlenen tiplerden 

olgunluk döneminde 30’ar adet meyve örneği 

alınmıştır. Ağaçtaki meyveleri temsil edecek 

şekilde alınan bu materyaller yeşil kabukları 

çıkarıldıktan sonra, özel olarak hazırlanan 

numaralandırılmış bez torbalar içerisinde 

muhafaza edilerek gölgede oda sıcaklığında 

kurumaya bırakılmıştır. Örnekler daha sonra 

homojen bir kuruma sağlamak amacıyla hava 

üflemeli 43℃’ye ayarlanmış etüvde 24 saat 

süreyle tutulmuşlardır [5]. Meyve örneklerinde 

aşağıdaki ölçüm ve analizler yapılmıştır. 

Meyve boyutları: Meyve boyutları, meyve 

boyu (uzunluk), meyve eni (genişlik–sütur çapı) 

ve meyve yüksekliği (kalınlık–yanak çapı) 0.01 

mm’ye duyarlı dijital kumpasla ölçülerek 

belirlenmiştir. 

Meyve ağırlığı ve iç ağırlık: Kabuklu meyve 

ağırlığı ve iç ağırlığı, her bir genotip için rastgele 

30 meyve örneği 0.1 mg’a duyarlı hassas terazide 

tek tek tartımı sonucu ortalama olarak tespit 

edilmiştir. 

İç oranı (% randıman): Kabuklu meyve 

ağırlıkları ve iç meyve ağırlıkları ortalama olarak 

belirlenen genotiplerin randımanı aşağıdaki 

formül ile hesaplanmıştır: 

İç oranı (% randıman) = (ortalama iç ağırlığı / 

ortalama meyve ağırlığı) × 100 

Kabuk kalınlığı: Örnek olarak alınan 

meyvelerin kabuk kalınlıkları yanağın en uç 

noktası 0.01 mm’ye duyarlı dijital kumpasla 

ölçülerek tespit edilmiştir. 

İç rengi: Cevizlerde iç rengi hem ticari hem de 

ıslah açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Meyve iç renginin belirlenmesi ‘DFA of 

California’ renk skalası göz önüne alınarak ‘açık’, 

‘sarı’, ‘esmer’ ve ‘koyu’ olarak belirlenmiştir [5, 

16, 19]. 

Protein oranı (%): Selekte edilen ceviz 

tiplerinin meyvelerinde ham protein oranları 1 mm 

elek çapına sahip değirmende öğütülen 

kurutulmuş numunelerden 0.2 g’lık örnekler 

alınarak, Kjeldahl yöntemi ile azot oranları 
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bulunmuştur. Bulunan azot değerleri 6.25 

katsayısı ile çarpılarak numunelerdeki ham 

protein oranları belirlenmiştir [16, 18, 19]. 

Ham yağ oranı: 1 mm elek çapında öğütülen 

tohum örneklerinden alınan 2 g’lık örnekler 

soxelet kartuşlarına konularak suda çözünmeyen 

yağ çözücüsü olarak kullanılan eter yardımı ile 

çözündürülerek yağı alınmış ve 95℃’de 1 saat 

kurutma dolabında bekletildikten sonra 

desikatörde soğutularak tartılıp formülle 

hesaplanmıştır [18, 19]. 

Çalışmada elde edilen veriler JMP trial 

versiyonda analiz edilmiş ve Tukey testi 

uygulanarak genotipler arasındaki farklılıklar 

ortaya konulmuştur. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Ceviz genotiplerinde verim değerleri 

üreticiden alınan bilgiler doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Buna göre, en yüksek meyve 

verim değerleri; 3 (100 kg), 42 (100 kg), 49 (100 

kg) tiplerine ait ağaçlarda saptanırken; en düşük 

verim değerleri ise 13 (10 kg), 2 (15 kg), 15 (15 

kg) tiplerinde saptanmıştır. Genotipler arasında 

verim bakımından farklılıklar olmasına karşın, 

incelenen ağaçların aynı yaşta olmamaları ve taç 

hacimlerinin farklı olması nedeniyle verim 

rakamlarına göre bu aşamada kesin bir ifade 

kullanmak doru olmayabilir. 

Genotipler arasında, incelenen meyve 

özellikler bakımından istatistiki farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. En yüksek meyve uzunluğu değeri 

15 (51.59 mm) ve 13 (48.01 mm) nolu 

genotiplerde saptanırken; en düşük meyve 

uzunluğu değeri 30 (29.02 mm) ve 24 (29.23 mm) 

nolu genotiplerde saptanmıştır (Çizelge 1). Meyve 

yüksekliği bakımından öne çıkan genotipler 13 

(40.99 mm) ve 15 (38.92 mm) nolu genotipler 

olurken, 48 (26.39 mm) ve 32 (26.88 mm) nolu 

genotipler bu özellik bakımından son sıralarda yer 

almışlardır. Meyve boyutu anlamında diğer bir 

özellik olan meyve genişliği bakımından da 

genotipler arasında farklılıklar bulunmuştur. En 

yüksek değerler 15 (38.04 mm) ve 13 (36.24 mm) 

genotiplerinde, en düşük meyve genişlik değerleri 

ise 47 (24.60 mm) ve 29 (25.43 mm) 

genotiplerinde belirlenmiştir. Bu özellikler 

bakımından önceki çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar incelendiğinde, genel olarak 

çalışmamızda elde edilen değerler önceki 

çalışmalarla uyumludur. Oğuz ve Aşkın, Ermenek 

yöresinde yaptıkları çalışmada seçilen tiplerin 

meyve genişlikleri 30.13–36.34 mm, meyve 

yükseklikleri 27.95–33.25 mm, meyve 

uzunlukları 35.34–43.42 mm arasında değiştiği 

belirlenmiştir [22]. Karadeniz, Ordu ili ve 

çevresinde yaptığı çalışmada meyve boyunu 

29.54–48.83 mm, meyve enini 26.48–33.88 mm 

ve meyve yüksekliğini 25.38–35.43 mm olarak 

saptanmıştır [23]. 

Meyve kabuk kalınlığı açısından da genotipler 

arasında önemli varyasyonlar bulunmuş olup, en 

yüksek kabuk kalınlığı 13 (2.10 mm) ve 18 (2.01 

mm) nolu genotiplerde; en düşük değerler ise 50 

(0.99 mm) ve 42 (1.12 mm) nolu genotiplerde 

tespit edilmiştir (Çizelge 1). Daha önce 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan 

çalışmalarda cevizlerde kabuk kalınlığı, 0.53–1.77 

mm [12], 0.57–1.92 mm [24], 1.04–1.69 mm [25] 

ve 0.85–2.00 [26] arasında belirlemişlerdir. 

Meyve iç rengi; 50 tipin 11’inde açık, 23’ünde 

sarı, 14’ünde esmer ve 2’sinde koyu olarak 

değerlendirilmiştir (Çizelge 1). Şahinbaş [27], 

Çatak yöresinde açık renkli iç oranını %50 olarak 

tespit etmiştir. Kalan [26], Bingöl ve yöresinde 

yapmış olduğu bir çalışmada seçilen 40 ceviz 

genotipinde iç rengini 8’inde açık, 19’unda sarı, 

13’ünde ise esmer olarak belirlemiştir. Ceviz 

kabuğunun açık renkli olması ticari değerinin 

yüksek olmasını sağlamaktadır. Modern ıslah 

çalışmalarında üzerinde durulan önemli 

kriterlerden biri ceviz iç renginin açık olmasıdır 

[28]. Çalışmamızda iç rengi açık olan tipler ortaya 

konulmuştur. 

Cevizde önemli meyve özelliklerinden olan 

meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve randıman yönünden 

genotipler arasında önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Meyve ağırlığı en fazla 13 (18.10 g) 

ve 15 (16.54 g) nolu genotiplerde saptanırken; en 

düşük meyve ağırlığı değeri 47 (6.14 g) ve 29 

(6.14 g) nolu genotiplerde saptanmıştır (Çizelge 

2). Meyve iç ağırlığı değerlerinde öne çıkan 

genotipler 15 (8.41 g) ve 46 (6.91 g) olurken, 30 

(2.24 g) ve 29 (2.38 g) nolu genotipler en düşük iç 

ağırlığına sahip olmuşlardır. Ceviz genotiplerinde 

randıman değerleri %55.57 (35 nolu genotip) ile 

%34.36 arasında değişmiştir. Meyve ağırlığı 

bakımından ilk sırada yer alan 13 nolu genotip, 

yüksek kalın kabuğuna sahip olduğundan 

randıman değeri düşük kalmıştır. Öte yandan ona 
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göre daha düşük meyve ağırlığına sahip olan 15 

nolu genotip düşük kabuk kalınlığı nedeniyle 

yüksek iç ağırlığı ve randıman ile dikkati 

çekmiştir (Çizelge 2). Ceviz ıslahında meyve 

özellikleri alt limitler, meyve ağırlığı için 14 g, iç 

ağırlığı için 6 g ve randıman için %50 olarak 

değerlendirilmiştir [3]. Çalışmamızda bu 

kriterlere uygun genotipler elde edilmiştir. Hatay 

yöresinde yürütülen bir seleksiyon çalışmasında 

seçilen tiplerin meyve ağırlığı 10–16.37 g, iç 

ağırlıkları 4.03–8.07 g, iç oranları %37–58.70 

olduğunu tespit etmiştir [16]. 

 

 

Çizelge 1. Ceviz genotiplerinde elde edilen meyve boyutları, kabuk kalınlığı ve iç rengi değerleriz 

Table 1. Fruit size, shell thickness and kernel color of walnut genotypesz 

Genotip 

Genotype 

Meyve uzunuluğu 

Fruit length (mm) 

Meyve yüksekliği 

Fruit height (mm) 

Meyve genişliği 

Fruit width (mm) 

Kabuk kalınlığı 

Shell thickness (mm) 

İç rengi 

Kernel color 

1 38.1 hıj 33.6 b–g 31.6 d–h 1.30 u–y Koyu 

2 45.6 c 33.3 a–ı 30.7 e–n 1.39 r–w Sarı 

3 38.5 h 31.0 d–k 30.1 j–p 1.51 l–q Açık 

4 38.3 hı 32.0 c–ı 32.5 bcd 1.68 ghı Sarı 

5 39.0 gh 31.3 d–k 30.6 g–p 1.78 efg Açık 

6 40.8 def 34.1 a–f 32.4 b–e 1.86 b–e Sarı 

7 32.4 s–w 29.4 g–k 26.6 uv 1.26 wz Açık 

8 36.4 k–n 30.5 d–k 28.4 qrs 1.83 cde Sarı 

9 36.8 ı–m 32.2 c–ı 29.5 n–q 1.94 abc Sarı 

10 36.6 j–n 29.6 e–k 29.7 m–q 1.38 s–v Sarı 

11 32.1 t–w 31.4 d–k 30.4 h–p 1.45 p–s Sarı 

12 34.7 opq 32.6 c–ı 30.3 ı–p 1.22 x– [ Esmer 

13 45.8 bc 41.0 a 36.2 a 2.10 a Koyu 

14 36.1 l–p 28.8 e–k 30.1 h–p 1.45 n–t Açık 

15 51.6 a 38.9 a–d 38.0 a 1.21 u–\ Açık 

16 41.6 de 31.0 d–k 32.0 b–f 1.60 h–n Esmer 

17 33.6 q–t 30.5 d–k 29.6 m–q 1.68 ghı Sarı 

18 42.2 d 34.2 a–e 32.1 c–f 2.01 a Sarı 

19 36.6 j–n 33.3 b–g 31.2 e–k 1.64 h–k Esmer 

20 37.5 h–m 32.4 c–ı 31.0 f–k 1.71 fgh Açık 

21 34.3 pqr 32.6 c–ı 31.4 d–ı 1.60 h–m Sarı 

22 33.0 r–v 33.8 a–g 31.3 d–j 1.51 l–q Esmer 

23 33.4 q–v 31.5 d–k 29.3 pqr 1.62 h–l Esmer 

24 29.2 y 29.8 e–k 28.0 rst 1.23 x– [ Esmer 

25 33.5 q–u 30.5 d–k 30.6 g–o 1.46 o–s Sarı 

26 39.3 fgh 30.9 c–k 29.6 l–r 1.93 a–d Sarı 

27 34.2 o–s 31.9 b–k 31.6 c–j 1.97 ab Sarı 

28 36.1 mno 29.9 e–k 27.0 tu 1.32 t–x Sarı 

29 31.6 u–x 28.5 f–k 25.4 vw 1.43 o–v Esmer 

30 29.0 y 30.0 d–k 26.8 tuv 1.48 m–s Sarı 

31 35.8 m–p 32.0 c–j 30.9 f–m 1.28 v–z Sarı 

32 34.4 pqr 26.9 jk 27.4 stu 1.40 q–v Açık 

33 30.9 w–x 31.5 d–j 28.2 rst 1.61 h–m Sarı 

34 32.0 u–w 28.6 h–k 28.0 rst 1.56 j–p Sarı 

35 38.1 hıj 30.6 d–k 31.1 f–k 1.41 q–u Açık 

36 45.1 c 32.0 c–ı 31.1 f–k 1.51 l–q Esmer 

37 31.9 v–w 27.0 jk 27.3 stu 1.22 x– [ Açık 

38 32.5 s–v 28.6 h–k 27.5 stu 1.44 qrs Sarı 

39 47.2 b 34.7 a–e 33.1 bc 1.51 k–r Açık 

40 40.3 efg 33.5 a–h 32.1 b–f 1.80 d–g Sarı 

41 38.2 h–k 31.7 c–k 29.3 o–r 1.51 k–s Esmer 

42 34.2 pqr 32.6 b–ı 30.6 g–p 1.12 [\ Esmer 

43 37.7 h–l 36.6 abc 33.4 b 1.80 def Sarı 

44 34.2 pqr 31.5 d–j 30.6 g–p 1.65 hıj Esmer 

45 32.4 s–w 31.9 c–ı 32.2 b–f 1.57 ı–o Esmer 

46 36.4 j–o 31.4 c–k 29.8 k–q 1.53 j–q Sarı 

47 29.7 xy 27.4 ıjk 24.6 w 1.13 z [\ Sarı 

48 35.0 n–q 26.4 k 27.1 stu 1.18 y–\ Esmer 

49 37.4 h–m 37.9 ab 32.2 b–f 1.65 h–k Esmer 

50 33.0 p–w 32.9 a–k 33.2 b–f 0.99 \ Açık 
Z Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (Tukey) 
Z Mean separation within columns by Tukey mutiple test at, 0.05 level 
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Çizelge 2. Ceviz genotiplerinde elde edilen ağırlık değerleri ile protein ve yağ oranlarız 

Table 2. Weight values, protein and oil contents of walnut genotypesz 

Genotip 
Genotype 

Meyve ağırlığı 
Fruit weight (g) 

İç ağırlığı 
Kernel weight (g) 

Randıman 
Kernel ratio (%) 

Protein oranı 
Protein ratio (%) 

Yağ oranı 
Oil ratio (%) 

1 11.03 h–n 5.34 b–j 48.0 a–h 15.05 ± 0.0 64.10 ± 1.3 

2 11.84 e–ı 6.17 a–f 51.5 a–e 15.58 ± 0.0 72.36 ± 0.0 

3 10.93 ı–n 5.00 e–m 44.7 d–l 15.96 ± 1.9 64.99 ± 2.6 

4 10.82 ı–o 4.70 f–n 43.5 d–m 17.85 ± 1.1 66.55 ± 3.6 

5 11.18 h–k 4.39 ı–o 39.0 ı–m 18.73 ± 0.4 67.32 ± 0.9 

6 14.14 cd 5.53 b–ı 38.8 j–m 16.54 ± 0.0 72.02 ± 3.0 

7 7.81 tuv 3.84 m–q 49.0 a–f 17.10 ± 2.6 67.48 ± 0.4 

8 10.50 j–p 4.57 g–o 43.3 d–m 19.77 ± 0.2 67.60 ± 0.1 

9 12.53 ef 5.49 b–ı 43.2 d–m 17.33 ± 0.5 69.58 ± 1.2 

10 8.72 r–v 3.96 l–q 44.9 d–j 15.86 ± 1.2 70.66 ± 0.8 

11 9.55 p–s 4.41 ı–o 44.2 d–l 17.84 ± 1.0 68.11 ± 0.1 

12 8.82 r–u 4.51 g–o 50.5 a–d 19.11 ± 0.4 67.04 ± 2.7 

13 18.10 a 6.91 a–e 38.1 d–m 17.38 ± 2.2 69.34 ± 0.3 

14 9.16 p–u 4.52 f–p 49.2 a–ı 19.54 ± 0.0 69.6 ± 0.0 

15 16.54 ab 8.41 a 50.5 a–m 15.34 ± 0.0 69.23 ± 0.0 

16 12.67 efg 6.01 a–h 45.6 b–l 18.65 ± 1.2 68.69 ± 1.1 

17 10.05 k–q 4.69 g–n 46.3 c–j 15.63 ± 0.9 71.29 ± 3.0 

18 14.46 bcd 5.82 b–g 39.7 h–m 20.64 ± 0.0 64.82 ± 0.4 

19 11.30 g–j 4.91 e–m 43.2 d–m 17.69 ± 0.3 68.89 ± 1.0 

20 11.10 h–l 4.53 g–o 39.9 g–m 18.15 ± 1.4 63.07 ± 8.1 

21 10.81 ı–o 5.30 c–k 49.0 a–f 19.55 ± 1.5 68.83 ± 1.9 

22 9.65 o–r 4.13 j–p 42.5 d–m 17.08 ± 0.6 67.17 ± 2.8 

23 9.04 q–t 3.45 n–r 35.8 klm 19.81 ± 0.0 64.15 ± 0.7 

24 8.45 s–v 4.10 j–p 48.6 a–f 17.26 ± 0.7 67.65 ± 4.7 

25 9.22 qrs 4.49 h–o 48.7 a–f 15.87 ± 1.2 68.99 ± 7.2 

26 12.45 e–h 5.38 b–m 43.1 d–m 18.12 ± 0.0 67.99 ± 0.0 

27 10.81 h–p 4.62 e–p 42.6 d–m 17.48 ± 0.0 69.21 ± 0.0 

28 8.78 r–u 4.27 ı–p 48.1 a–g 18.06 ± 2.2 68.55 ± 0.6 

29 6.14 x 2.38 qr 35.7 klm 20.24 ± 0.0 65.22 ± 0.0 

30 6.46 wx 2.24 r 34.4 m 17.58 ± 1.6 65.72 ± 1.2 

31 10.15 j–q 5.40 b–l 51.5 a–d 17.58 ± 0.0 71.93 ± 1.7 

32 7.87 tuv 3.74 m–r 47.3 a–ı 17.58 ± 2.1 67.31 ± 0.9 

33 8.98 q–t 4.00 k–q 43.8 d–l 18.90 ± 0.1 67.40 ± 0.2 

34 7.72 uvw 3.04 pqr 38.5 j–m 19.64 ± 0.7 66.68 ± 2.4 

35 11.04 h–n 6.23 a–e 55.6 a 17.26 ± 0.1 69.44 ± 0.6 

36 11.40 f–j 4.79 f–n 41.1 f–m 20.82 ± 1.3 62.21 ± 2.6 

37 7.58 vwx 4.10 j–p 54.0 abc 17.18 ± 0.2 68.16 ± 1.5 

38 7.90 tuv 3.34 o–r 41.9 e–m 17.55 ± 1.7 63.40 ± 6.9 

39 15.11 bc 6.79 ab 44.7 c–l 19.86 ± 0.8 68.61 ± 0.7 

40 12.59 ef 4.59 g–o 35.6 klm 18.03 ± 0.4 66.12 ± 4.0 

41 9.70 m–s 4.48 g–p 45.3 c–l 14.18 ± 2.3 70.46 ± 2.6 

42 9.70 m–r 5.38 b–k 55.2 ab 17.96 ± 1.2 68.72 ± 2.1 

43 14.41 bcd 6.44 a–d 44.5 d–l 16.20 ± 1.3 64.49 ± 1.3 

44 10.89 ı–n 4.73 f–n 42.3 d–m 17.95 ± 0.6 65.62 ± 4.8 

45 9.87 l–r 4.04 j–q 39.6 g–m 19.59 ± 0.3 66.69 ± 1.1 

46 11.06 g–o 6.91 abc 48.2 a–j 16.17 ± 0.0 67.19 ± 0.0 

47 6.14 x 3.24 n–r 52.2 a–d 20.06 ± 0.0 66.97 ± 0.0 

48 7.83 t–w 4.26 ı–p 54.1 abc 20.06 ± 0.2 64.53 ± 2.0 

49 13.27 de 5.50 b–j 41.5 d–m 16.05 ± 1.5 68.90 ± 1.8 

50 7.81 r–x 4.15 d–r 51.2 a–l 17.75 ± 0.0 67.34 ± 0.0 
Z Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (Tukey) 
Z Mean separation within columns by Tukey mutiple test at, 0.05 level 

 

 

İzmir’in Bayındır yöresinde yürütülen 

seleksiyon çalışmasında seçilen genotiplerin 

meyve ağırlıklarının 11.70–19.66 g, iç 

ağırlıklarının 3.64–9.26 g, iç oranlarının %30.92–

62.44 arasında değiştiğini bildirmişlerdir [1]. 

Isparta ilinden seçilen tiplerin meyve ağırlıkları 

7.89–12.98 g, iç ağırlıkları 4.04–5.75 g, iç oranları 

%48.44–57.64 arasında bulunmuştur [29]. 

Bingöl ve yöresinde yapılan bir çalışmada 

seçilen 40 ceviz genotipinde meyve ağırlıklarının 

9.98–15.75 g, iç ağırlıklarının 5.05–6.87 g ve iç 

oranlarının ise %38.41–54.54 arasında değiştiğini 
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belirtmiştir [26]. Kayseri’de yapılan çalışmada ise 

cevizlerde meyve ağırlığı 6.14–18.10 g arasında, 

iç ağırlığı 2.24–8.41 g ve iç oranı %34.36–55.57 

arasında bulunmuştur [28]. Çalışmamızda meyve 

ağırlıkları ile ilgili elde edilen sonuçlar, 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan seleksiyon 

çalışmalarında elde edilen sonuçlarla genel olarak 

benzerdir. 

Ceviz genotipleri arasında biyokimyasal 

içerikler bakımından farklar olduğu tespit 

edilmiştir. En yüksek protein oranları 36 (%20.82) 

ve 18 (%20.64) nolu genotiplerde saptanırken; en 

düşük protein oranları 41 (%14.18) ve 1 (%15.05) 

nolu genotiplerde saptanmıştır (Çizelge 2). 

Ankara yöresinde yapılan bir çalışmada ümitvar 

seçilen tiplerde protein oranlarının %16.06–25.50 

arasında değiştiği belirlenmiş olup bu değerlerin 

bir kısmı çalışmamızdaki değerlerden yüksektir 

[30]. Ermenek yöresinde yapılan çalışmada 

genotiplerin protein oranları %12.11–20.75 

arasında saptanmıştır. [22]. Denizli ili Tavas 

yöresinde yürütülen bu çalışmada protein oranları 

%11.31–17.69 arasında kaydedilmiştir. Bu iki 

çalışmada elde edilen oranların bir kısmı 

çalışmamıza göre daha düşük bulunmuştur [31]. 

Yağ oranları bakımından çalışmamızda öne çıkan 

genotipler 2 (%72.36) ve 6 nolu (%72.02), son 

sırada yer alan genotipler ise 36 (%62.21) ve 20 

nolu (%63.07) genotipler olmuştur. Ermenek 

yöresinde yapılan çalışmada yağ oranları 

(%54.07–67.63) çalışmamıza göre genel olarak 

düşük tespit edilmiştir [22]. Öte yandan Denizli 

ilinin Tavas yöresinde 2006–2008 yılları arasında 

yürütülen çalışmada [31] elde edilen toplam yağ 

oranı (%62.02–71.56) çalışmamızla uyumlu 

bulunmuştur. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, 

incelenen ceviz popülasyonları içerisinde, meyve 

özellikleri bakımından önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Kayseri ilinde iki yıl süreyle 

yürütülen bu çalışmada ortaya konulan üstün 

özellikli elde edilen ümitvar bireyler üzerinde 

verim ve kalite kriterleri ile ilgili daha detaylı 

çalışmaların yapılarak, sektöre kazandırılması 

hem çeşit ıslahı hem de önemli genetik 

kaynakların korunması yönünden önem 

taşımaktadır. 
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KAMAN CEVİZ ÇEŞİDİNE İSMİNİ VEREN KIRŞEHİR İLİ 

KAMAN İLÇESİ’NDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE CEVİZ 

ÜRETİM FAALİYETLERİ 

 
 

Nuray KIZILASLAN1 Savaş ERDEMİR¹ 
 

ÖZET 

 

Çok geniş̧ bir kullanım alanına sahip olan ceviz meyveleri, bileşiminde insan sağlığı 

üzerine olumlu etkileri olan birçok besin öğesini barındırmaktadır. Ceviz yaklaşık %50 

oranında meyve verimine sahip olup, iç kısmının içerdiği besin ögeleri ve yüksek enerji 

değeri ile sağlıklı bir diyetin bir parçası olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Cevizin bu 

yöndeki etkisi bileşiminde bulunan mineral maddeler, vitaminler, antioksidanlar ve 

doymamış yağ asitlerinden kaynaklanmaktadır. 

Kaman konumu itibariyle İç Anadolu kara iklimi hâkimdir. Bölge iklim yapısı ve 

verimli toprakları nedeniyle özellikle meyve türlerinin yetiştiriciliği açısından oldukça 

elverişlidir. Ceviz bölge halkının ekonomik hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 

yüzden bölgede ceviz yetiştiriciliği giderek daha da artan bir öneme sahip olmaktadır. Elde 

edilen bulgular ışığında gerek araştırma bölgesi ve gerekse Türkiye ceviz yetiştiriciliğinin 

iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi konusunda alınabilecek önlemler tartışılmış̧ ve bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırmada; Kırşehir İli Kaman İlçesindeki ceviz üretim ve pazarlama yapısının 

incelenmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Kaman ilçesinde kapama bahçede ceviz yetiştiriciliği yapan 109 işletme ile tam sayım 

yöntemiyle anket yapılarak birincil veriler toplanmıştır. Anketler 2016 yılı Mayıs ve 

Haziran aylarında çiftçilerle yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Toplanan verilerin 

analizinde yüzde (%), frekans (f) hesaplamaları ile ki–kare testinden yararlanılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre, 4 işletmenin tarımsal gelirinin olmadığı, 11 işletmenin ceviz 

üretiminden gelirinin olmadığı, 9 işletmenin ise tarım dışı gelirinin olmadığı belirlenmiştir. 

Çalışmada, üreticilerin %24.9’nun iyi gelir getirmesi nedeniyle ceviz üretimini seçtikleri, 

%13’nün ceviz üretiminin kolay olmasından dolayı tercih ettikleri, %33.6’sının cevizin 

pazarlama sorununun olmayışından dolayı tercih ettikleri, %27.9’nun ise Kaman cevizinin 

hem yurt içinde hem de yurt dışında geleneksel ve marka ürün haline gelmesi nedeniyle 

tercih ettikleri belirlenmiştir. İşletmelerin %94.9’u sattıkları cevizin bedelini peşin olarak 

almaktadır. İşletmelerin %79.8’sinin yerli çeşitleri, %20.2’sinin ise yabancı çeşitleri 

kullandıkları belirlenmiş olup yeni tesis edilen bahçelerde özellikle yabancı çeşitlerin tercih 

edildiği gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, ceviz yetiştiriciliği, ceviz bileşimi, pazarlama yapısı, Kaman 

 

SUMMARY 

 

Walnuts have been used widely and contain nutritive compounds with beneficial effects 

on human health. Walnut has 50% fruit yield and it is proved that the kernel is inevitable 

for a healthy diet because of the nutritional components and high energy level. These effects 

                                                      
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT 



210 
N. KIZILASLAN, S. ERDEMİR / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 209–225 (2017) 

are caused by the minerals, vitamins, antioxidants and unsaturated fatty acids in its 

composition. 

Kaman according to its conditions, continental climate is prevailing in the region. The 

region is very suitable with its climate and fertile soils, especially for the production of 

fruits. Walnut is quite important to the economic life of the local people. Therefore walnut 

growing is gradually gaining importance. In the light of the research results, the measures 

towards the improvements of walnut production both in the research region and in Turkey 

as a whole were discussed and some suggestions were made. 

This survey was carried out to determine the production and marketing situation of 

walnut production in Kaman district Tokat province and scope out the problems in doing 

this. There was a survey among all the 84 walnut producers and primary data was gained. 

The survey was carried out by face to face meeting with the producers July, 2013. 

Percentage (%), frequency accounting (f) and Ki–Square was used for the analysis of the 

survey. It is found 50 percent of the producers are aged below 58. It is observed Organic 

Fruit Producers Cooperation in the district contributed much to the producers. According 

to the data it is found the rate of soil analysis and insurance are highly low. The survey 

showed that 8 percent of the producers do not have agricultural income, 12 percent of the 

producers do not have non–agricultural income and 14 percent of the producers do not 

have an income from walnut production. 

 

Keywords: Walnut, walnut production, walnut content, Kaman 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.), botanikte 

Dicotiledoneae sınıfı Juglandales takımı, 

Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer 

alır. Juglans cinsi içerisinde günümüzde 

özellikleri belirlenen 18 türden en önemlisi ve 

üstün meyve kalitesi ile ceviz denildiğinde ilk akla 

gelen, "Anadolu cevizi", "İran cevizi" ve "İngiliz 

cevizi" olarak da adlandırılan J. regia’dır [29]. 

Cevizin anavatanı, bazılarına göre İran’ın 

Ghilan bölgesi, bazılarına göre ise Çin’dir. 

Bunlara karşılık daha büyük bir çoğunluk ise 

cevizin anavatanı olarak çok daha geniş bir alanı 

göstermektedirler. Bunu savunan gruba göre ceviz 

Karpat dağlarından Türkiye, Irak, İran, 

Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya 

ve Kore’ye kadar uzanan geniş bir bölgenin doğal 

bitkisidir [29]. 

Ceviz ülkemizde doğal olarak yetişebilen, 

meyvesi aynı zamanda kerestesi, yaprağı ve yeşil 

kabukları değerlendirilebilen çok yönlü bir 

bitkidir. Türkiye ceviz (Juglans regia L.) 

bitkisinin anavatanı ülkelerinden biridir. 

Anadolu’daki ceviz ağacı varlığının ve üretiminin 

en az 3000 yıl öncesine dayandığı hatta dünyadaki 

diğer yetiştirme alanlarına buradan taşındığı 

bildirilmektedir [4, 13]. Ülkemizin birçok 

yöresinde ceviz ağaçları ulu olarak kabul 

edilmekte ve adına şenlikler düzenlenmektedir. 

Ceviz uzun ömürlü bir bitki olup, ülkemizin 

her bölgesinde yetişebilmektedir. Diğer meyve 

çeşitlerinin tersine, asılama zorunluluğu 

olmaksızın meyve üretiminin 

gerçekleştirebilmesi, cevizin yaygın olarak 

yetiştirilen bir meyve olmasının başta gelen 

nedenidir. Ayrıca, kerestesinin değerli oluşu da 

Anadolu’da ceviz yetiştiriciliğinin yaygın 

oluşunda etken olmuştur. 

Birçok ilimizde ceviz üretiminin olmasına 

rağmen Kaman, Şebinkarahisar, Niksar, Kemah, 

Erzincan, Göynük, Adilcevaz, Bitlis, 

Kahramanmaraş, Ermenek gibi belli bölgelerimiz 

cevizleriyle tanınmış bölgelerimizdir [18]. 

Kökeni itibariyle dünyada büyük bir doğal 

yayılma alanına sahip olan Anadolu cevizi 

(Juglans regia L.) çeşitli göçler ve ticaret 

kervanları vasıtasıyla doğal yayılma alanı dışına 

da götürülmüş olup, bugün tropik bölgeler dışında 

hemen hemen dünyanın her yerinde yetiştiriciliği 

yapılan bir meyve türü durumundadır. Yakın bir 

geçmişe kadar ceviz yetiştiriciliğinde söz sahibi 

olarak Türkiye gelmekte, bunu Yunanistan, İtalya, 

Fransa gibi ülkeler takip etmekteydi. Fakat ceviz 

yetiştiriciliğine 1867’de cevizle başlayan ABD, 

bütün bu ülkeleri geride bırakarak ceviz 

yetiştiriciliğinde ve dış satımında en önemli ülke 

konumuna gelmiştir [29]. 
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MATERYAL VE METOT 

 

Kırşehir ili Kaman ilçesi ülkemizde ceviz 

denilince ilk akla gelen yerlerden biridir. Kaman 

cevizlerinin ülke çapında tanınması ve meşhur 

olması tesadüf değildir. Cevizleriyle tanınan 

ülkemizin birçok bölgesi varken bilinçli ve planlı 

tanıtım faaliyetleri Kaman ve cevizlerinin ülke 

çapında tanınmasını sağlamıştır. 

Çalışmanın amacı Kırşehir ili Kaman ilçesinde 

Ceviz yetiştirme Faaliyetlerini inceleyerek Ceviz 

üretiminin ilçe ve Türkiye ekonomisi açısından 

önemi ve katkısını tespit etmektedir. 

Çalışmada, iki çeşit veri kullanılmıştır. Bunlar, 

üreticilerle görüşme ile elde edilen birincil 

kaynaklı veriler ile yayınlanmış diğer çalışmalar 

kaynaklı ikincil verilerdir. Tarım İl Müdürlükleri 

kayıtları ve uzman görüşlerine göre kapama ceviz 

bahçelerinin yoğun olduğu belirlenen ilçede 

üretici ve Kaman Ceviz Derneği ile görüşmeler 

yapılmıştır. Bu görüşmelerde elde edilen bilgilerin 

yanında resmi kurum istatistikleri ile yayınlar ve 

Ceviz Sektör Raporları materyal olarak 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın ilk aşamasında, anket yapılacak 

işletmeler tespit edilirken yörede uzun yıllar görev 

yapan Kaman İlçe Gıda Tarım Hayvancılık 

Müdürlüğü teknik elemanlarının da görüşü 

alınmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına 

göre Kaman ilçesinde kapama bahçede ceviz 

üretimi yapan 84 işletme ile tam sayım yapılarak 

örnek hacmi belirlenmiştir. 

Anketler, 2016 yılı Mayıs ve Haziran aylarında 

tam sayım yöntemi kullanılarak köylere gidilip 

yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Kullanılan anket 

formlarının hazırlanmasında literatür esas alınmış 

ve deneme anketleri sonrası anket formunda konu 

ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Verilerin analizinde; tanımlayıcı 

istatistiklerden ve ki–kare testinden 

yararlanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler olarak 

bazı değişkenler için frekans (f), yüzde (%) ve 

ortalama gibi istatistikler kullanılmıştır. 

Çalışmada ayrıca yararlanılan t testi ile iki grubun 

ortalamaları karşılaştırılmakta, aradaki farkın 

rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak anlamlı 

mı olduğuna karar verilmektedir [6, 9]. 

Çalışmanın sonunda araştırmacı gözlemine 

dayalı olarak Kaman ilçesindeki ceviz üretim ve 

pazarlama yapısına ilişkin SWOT analizi 

yapılmıştır. Yapılan analiz ile ceviz üretim ve 

pazarlama yapısına ilişkin iç ve dış faktörler 

belirlenerek güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve 

tehditler ortaya konulmuştur. 

 

Cevizin Coğrafi Çevre İstekleri 

 

Doğal çevre istekleri: Cevizler kış ve ilkbahar 

aylarında soğuklama gereksinimini karşılayacak 

kadar soğuk; ilkbahar ve yaz aylarında normal 

büyüme ve olgunlaşmayı sağlayacak ölçüde sıcak 

(25–35℃) isterler. 40℃’den yüksek yaz 

sıcaklıkları ceviz yeşil kabuğunda yanmalara ve 

ceviz içinde büzüşmelere yol açabilmektedir. 

Ceviz genelde –20℃’den düşük sıcaklarda zarar 

görmekteyse de –40℃’ye kadar dayanabilen 

çeşitler vardır. Tomurcuk döneminde –10℃, tam 

çiçeklenme dönemindeki –30℃ ve küçük yeşil 

meyve döneminde –10℃’den düşük sıcaklıklar 

zararlı olabilmektedir. Soğuklardan zarar görme 

konusunda düşük sıcaklığın derecesi, düşme hızı, 

süresi gibi etkenler önemli rol oynar. Ceviz 

çeşitlerinin soğuklama gereksinimi +7.2℃’nin 

altında 500–2000 saat arasındadır. Düzenli bir 

ürün için cevizlerde soğuklama gereksiniminin 

karşılanması gerekmektedir. Ceviz yetiştiriciliği 

açısından yıllık toplam en az 500 mm yağış yeterli 

olmakla birlikte bu yağışın düzenli olması 

önemlidir. Bunun yanında çiçeklenme 

dönemindeki yağmurlar ve aşırı rüzgârlar 

özellikle tozlanma–döllenme bakımından 

olumsuz bir durum ortaya çıkarabilir [29]. 

Ceviz 2–4 m derinliğe kadar inebilen güçlü bir 

kök sistemine sahiptir. Toprak derinliğinin az 

olduğu yerlerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Yetiştiricilik bakımından ileride sorunlarla 

karşılaşmamak için toprak derinliğinin en az 2 m 

olması ve toprağın geçirgen olması gerekir. 

Toprak pH’sı 6–7 olmalı ve toprakta alkalilik ve 

tuz sorunu bulunmamalıdır. Toprak iyi drenajlı, 

geçirgen, organik maddece zengin ve havadar 

olmalıdır. Toprağın su tutma kapasitesinin yüksek 

olması önemlidir. Ancak toprak bakımından çok 

seçici bir meyve türü de değildir [29]. 

Ceviz ağaçları iri ve büyük taç oluştururlar. 

Ancak bu ağaçlar genelde çok fazla budama 

istemezler. Bununla birlikte kurumuş ve birbiri 

içine girmiş dalların çıkarılması ve ağaç tacının 

içerisine ışığın rahatlıkla girmesini sağlayacak 

şekilde yapılacak aralama budamaları yararlı olur. 

Cevizlerde hasat, iç ceviz ve yeşil kabuğun 

olgunlaştığı dönem olarak kabul edilir. İç cevizin 
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olgunluk belirtisi ise; iç ceviz ile sert kabuk 

arasında bulunan paket dokusunun 

kahverengileşmeye başladığı dönemdir. Hasat 

edilen meyvelerin toplanması, yeşil kabuklarının 

ayrılması ve meyvelerin kurutulması vs. kalite 

kayıplarını önlemek açısından mümkün olduğu 

kadar çabuk olmalıdır. Güneş altında kalan 

meyvelerde, uzun süre yeşil kabuğu üzerinde 

kalan meyvelerde iç renginde bozulmalar görülür. 

Beşeri çevre istekleri: Cevizler hızlı 

büyüyerek 25–40 m’ye kadar boylanır ve bir ağaç 

300–500 m²’lik bir alanı kaplayabilir. Ceviz 

ağaçları genelde "yayvan" taç şekline sahiptir. 

"yarı dik ve dik" yapıda da taç şekli görülür. 

Cevizler kazık köklü olup kılcal kök bolca 

bulunabilir. Kökler 3–5 m derinliğe kadar 

uzayabilir. Gövdede dallanma genelde toprak 

yüzeyinden 1–2 m yükseklikten başlar. Gövde 

çevresi 5–6 m’ye kadar gelişebilir. Gençlik 

yıllarında düzgün yüzeyli ve gümüşi renkte olan 

gövdede çok ileri yaşlarda renk koyulaşır (gri–

siyah) ve kabukta uzunluğuna çatlaklar oluşur. 

Sürgünler, tüysüz, parlak zeytin yeşili veya esmer 

renktedir [29]. 

Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç 

üzerinde fakat farklı yerlerde bulunur. Cevizlerde 

tozlanma rüzgâr yardımıyla gerçekleşir. Erkek 

çiçekler bir önceki gelişme döneminin sürgünleri 

üzerinde bulunan yan tomurcukların ilkbaharda 

gelişmesiyle meydana gelen 5–20 cm boyundaki 

yeşil renkli ve aşağı doğru sarkık püsküller 

(kedicik) üzerinde oluşurlar. Olgun bir ceviz ağacı 

5000–6000 adet püskül üretebilir. Bir ağacın 

polen üretme kapasitesi yaklaşık 10 ile 100 milyar 

arasındadır [29]. 

Ceviz meyveleri bileşiminde bulunan yüksek 

oranda kaliteli bitkisel protein, A, B ve E 

vitaminleri, esansiyel elementler ve yağ nedeni ile 

oldukça zengin bir besindir. Son yıllarda Amerika 

ve Avrupa basta olmak üzere değişik ülkelerde 

yapılan epidemiyolojik çalışmalarla cevizin kalp 

damar rahatsızlıklarına karsı koruyucu ve tedavi 

edici özellikleri ve diyabet hastalarına olan 

faydaları bilimsel olarak ortaya konulmuştur. 

Cevizin besin yönünden zenginliği ve sağlık 

üzerindeki olumlu etkileri tüm dünyada ürünlerin 

pazarlanmasında önemli bir bilgi olarak 

kullanılmaktadır [22]. 

Cevizler genellikle kuru ve kabuklu olarak çok 

az bir kısmı da taze iken tüketilir. Meyve olarak 

direk tüketiminin yanında kelebek, natürel, parça 

ve pirinç diye adlandırılan farklı niteliklerdeki iç 

cevizler gıda sektöründe baklava, kadayıf, pasta, 

ekmek ve dondurma yapımında yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Cevizin yağı yemekler ve 

salatalarda kullanılmak üzere çıkarılmakta ve cam 

şişelerde pazarlanmaktadır. Ayrıca ceviz yağı deri 

isleme sanayinde, kozmetik sektöründe koruyucu 

ve bronzlaştırıcı etkisinden dolayı kremlerde ve 

güneş yağlarında kullanım imkânı bulmaktadır 

[4]. Çok düşük kaliteli ürünler ise yem sanayinde 

değerlendirilebilmektedir. 

 

Çizelge 1. Türkiye’de yıllara göre ceviz ağacı 

sayısı ve ceviz üretim miktarları 

Yıllar 
Meyve veren ağaç 

sayısı 

Meyve vermeyen ağaç 

sayısı 
Üretim (ton) 

1988 3.278 944 110.000 

1989 3.275 965 113.000 

1990 3.248 1.128 115.000 

1991 3.338 1.134 122.000 

1992 3.380 1.120 120.000 

1993 3.419 1.103 115.000 

1994 3.446 1.060 120.000 

1995 3.453 1.067 110.000 

1996 3.447 1.047 115.000 

1997 3.445 1.050 115.000 

1998 3.490 1.155 120.000 

1999 3.525 1.300 120.000 

2000 3.550 1.490 116.000 

2001 3.640 1.780 116.000 

2002 3.850 2.030 120.000 

2003 4.100 2.100 130.000 

2004 4.200 2.200 126.000 

2005 4.535 2.245 150.000 

2006 4.595 2.353 129.614 

2007 4.927 2.788 172.572 

2008 5.095 2.952 170.897 

2009 5.192 3.200 177.298 

2010 5.441 3.643 178.142 

2011 5.594 4.045 183.240 

2012 5.977 4.541 203.212 

2013 6.526 4.878 212.140 

2014 7.001 5.374 180.807 

2015 7.139 4.645 220.780 

 

Hasadı yapılan meyvelerin iç olarak 

pazarlanması söz konusu ise, cevizler daha 

kurumadan kırılma işlemine tutulur. Böylece daha 

kolay bir şekilde için tüm olarak çıkması sağlanır. 

Ülkemizde ceviz kırma işlemleri sergenler olarak 

adlandırılan yerlerde genelde kadınlar tarafından 

çekiçle vurarak kırmak şeklinde yapılmaktadır. 

Kırma işleminden sonra cevizler renklerine göre 

sınıflandırılıp paketleme işlemine tabi tutulur. İç 

ceviz olarak değerlendirilmeyecek yani kabuklu 

olarak pazarlanacak meyveler kavlatma 

işleminden sonra hemen kurutulmalıdırlar. 

Kurutma işlemi cevizin depo ömrü bakımından 
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çok önemlidir. Bunun için kabuklu ve iç cevizde 

bulunması gereken en yüksek nem oranları 

standartlarla belirlenmiştir. Örneğin TSE’ye göre 

kurutulmuş; kabuklu cevizlerde %8, iç cevizde ise 

%5 nem oranı istenir. Ülkemizde genelde cevizler 

dışarıda gölgede kurutulmaktadır. Bazı 

yörelerimizde ise güneş altında 7–10 gün 

bekletilerek kurutma yapılmaktadır. Bu da başta iç 

renginin koyulaşması gibi çeşitli kalite kayıplarına 

neden olmaktadır. Ancak dünya ceviz üretiminde 

söz sahibi ülkelerde kurutma tamamen mekanik 

yollarla yapılmaktadır. Mekanik yollarla yapılan 

kurutmada, meyveler 30–35℃’de 24 saat 

bekletilmektedirler. Sıcaklığın 40℃’nin üzerine 

çıkışı iç kalitesi bakımından istenmez [29]. 

Türkiye’deki ceviz üretimi ve ticareti: 

Ülkemiz yıllık ceviz üretimi 2014 yılı itibarı ile 

180.807 ton düzeyindedir ve birçok ilimizde ceviz 

üretimi yapılmaktadır (Çizelge 1). Yurt dışı 

kaynaklarda Türkiye’nin güvenilir verim tahmini 

yapabileceği objektif bir survey metoduna sahip 

olmadığı, üretim alanlarının çok dağınık olması 

nedeni ile gerçek ağaç sayısı ve verimin tespit 

edilmesinin oldukça güç olduğu belirtilmektedir 

[15, 16]. Bu yayınlara ve uzman görüşlerine göre 

ülkemizin üretiminin yaklaşık 70.000 ton olduğu 

bunun 40.000 tonunun yerel, ev tüketimi için 

kullanıldığı 30.000 tonunun ise ticarete konu 

olduğu vurgulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde 

kurulmuş kapama ceviz bahçelerindeki mevcut 

çeşit dağılımı ve bu bahçelerden sağlanan üretime 

ilişkin güvenilir bilgiler bulunmamaktadır [4]. 

1988 yılı verilerine göre meyve veren ceviz 

ağacı sayısı 3.278 iken üretim miktarı 110.000 ton 

civarındadır ve bu oran giderek artan bir oranda 

yükselmiş ve 2013 yılında 6.526 ağaç sayısına ve 

212.140 ton yıllık üretim miktarına ulaşmıştır. 

2014 yılında meyve veren ağaç sayısı artarak 7001 

rakamına ulaşılmıştır, ancak verim bir önceki yıla 

oranla düşerek 180.807 ton civarında 

gerçekleşmiştir (Çizelge 4). 

Cevizin gen merkezleri ve anavatanları 

arasında yer alan Türkiye, ceviz varlığı ile 

dünyada önemli bir ülke olarak yer almasına 

rağmen, üretim ve ihracatta maalesef istenen 

yerde değildir. Son yıllarda üretimin iç tüketimi 

karşılayamaması, özel ağaçlandırma çalışmaları 

ile kapama ceviz bahçelerinin tesisine yönelik 

verilen teşvikler, özel sektörün ceviz 

yetiştiriciliğine olan ilgisini artırmıştır. 

Ülkemizde kapama ceviz bahçelerinin 

kurulmasında ve ağaçlandırma çalışmalarında 

ağırlıklı olarak Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3, 

Yalova 4, Yavuz, Tokat TU 1, Şen 1, Şen 2, 

Kaman 1, Kaman 5, Şebin ve Bilecik çeşitlerine 

yer verilmiştir. Son yıllarda Chandler, Pedro, 

Fernor ve Fernette gibi geç yapraklanan ve yan 

dallarda meyve veren çeşitlerin kullanımı 

yaygınlaşmıştır [28]. 

Şekil 1’de de net bir şekilde görüldüğü üzere 

ülkemizin hemen hemen bütün illerinde çeçiz 

üretimi yapılabilmektedir. Ancak Ülkemizde artan 

fidan sayısının ceviz üretim miktarımıza 

yansımamasının en önemli nedeni, gerek 

ağaçlandırma çalışmalarında ve gerekse kapama 

bahçe tesislerinde seçilen çeşitlerin uç dallarda 

meyve veren ve erken yapraklanan çeşitler 

olmasıdır. 

 

Çizelge 2. Ceviz üretim denge çizelgesi [21] 
Piyasa yılı Üretim (ton) Kullanılabilir üretim (ton) İthalat (ton) İthalat–AB 27–28 (ton) Yurt içi kullanım (ton) Tüketim (ton) 

2015/’16 220.780 215.860 32.596 2.054 219.830 216.925 

2014/’15 180.807 176.245 26.149 2.065 215.273 194.380 

2013/’14 212.140 207.049 30.479 2.906 223.357 217.996 

2012/’13 203.212 198.335 40.009 2.306 226.346 220.914 

2011/’12 183.240 178.142 46.338 3.009 211.469 206.394 

2010/’11 178.142 173.867 31.076 1.520 197.634 192.890 

2009/’10 177.298 173.043 46.004 3.593 212.664 207.560 

2008/’09 170.897 166.795 35.018 2.864 193.203 193.203 

2007/’08 172.572 168.430 39.572 3.418 205.087 200.165 

2006/’07 129.614 126.503 26.712 – 152.215 136.992 

2005/’06 150.000 146.400 28.382 – 174.140 156.726 

2004/’05 126.000 122.976 35.972 – 158.032 142.229 

2003/’04 130.000 126.880 25.640 – 151.808 136.627 

2002/’03 120.000 18.951 18.951 – 135.819 122.237 

2001/’02 116.000 113.216 7.949 – 120.398 108.358 

2000/’01 116.000 113.216 8.321 – 120.569 108.512 
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Türkiye’nin 2014 yılında toplam ceviz ithalat 

miktarı 30.479 tondur (Çizelge 2). Türkiye’nin 

cevizde ithalatçı ülke konumunda olduğu 

ortadadır. Türkiye’de cevizin pazarlama kanalları 

tam anlamı ile oluşmamış ya da kayıt altında 

değildir (Gökçe ve Çiftçi, 2001:282–288). 

Türkiye’deki üretim ve üretici organizasyonları 

yok denecek kadar zayıftır [4]. Örgütlenme 

faaliyetleri birkaç bölge ile sınırlı olarak dernek ve 

son 5 yıldır da üretici birliği düzeyinde 

görülmektedir. Çorum ilinde üreticiler üretici 

birliği adı altında Tokat ve Kaman’da da dernek 

altında örgütlenme girişimlerinde bulunmuşlardır. 

Türkiye 1960’lı yıllarda ceviz ihracatı yapan 

ülke konumundan, 2000’li yıllarda ceviz ithalatı 

yapan ülke konumuna gelmiştir. Ceviz ithalat 

miktarımızın yaklaşık 46.000 ton olduğunu 

dikkate aldığımızda, ülkemizin, Fransa, İspanya 

ve Yunanistan gibi ülkelerin ceviz üretim 

miktarlarından daha fazla ceviz ithal ettiği 

görülmektedir. İthalatımız genellikle ABD, Şili, 

Moldova, Bulgaristan, Kırgızistan, Türkmenistan 

ve Özbekistan’dan karşılanmaktadır. Ceviz ithal 

eden Türkiye’nin öncelikli hedefi iç tüketim 

miktarının tamamını karşılamak ve bir sonraki 

adımda ise ihracatı hedeflemek olmalıdır [28]. 

Farklı iklim şartlarına adaptasyon denemeleri 

yapılmadan, milyonlarca ceviz ağacının ülke 

geneline dağıtılması ceviz yetiştiriciliğimizde 

verimsizliğe neden olmuştur. Diğer en önemli 

tehdit tarım dışı nitelikte binlerce dönüm araziye 

ceviz bahçelerin kurulmasıdır. Detaylı araştırma 

ve inceleme yapılmadan, uzman görüşü 

alınmadan, ormanlık arazilerde tesis edilen ceviz 

plantasyonlarında beklenilen seviyede verim 

alınamamaktadır [28]. 

Dünya ceviz ithalatı içinde Avrupa’nın 

yaklaşık 75.000 ton ithalat miktarına sahip oluşu, 

Türkiye’nin bu büyük pazara en yakın ülkelerden 

biri oluşu, iç tüketim fazlası ceviz üretimimizin 

çok rahat pazar bulabileceğini göstermektedir. 

Dünya’da ceviz üretimi, ticareti ve 

Türkiye’nin önemi: Dünya ceviz üretiminde 2012 

yılında 1.700.000 ton ile Çin lider durumdadır. 

Onu 450.000 ton ile İran, 425.800 ton üretim ile 

Amerika ve 194.298 ton üretim ile Türkiye 4. 

sıradadır (Çizelge 3). Üretimde dünya birincisi 

olan Çin’in ceviz üretimine müsait geniş doğal 

alanları bulunmaktadır. Çin’in üretim değerlerinin 

yüksek olmasına rağmen kendi pazarlama 

organizasyonlarının eksikliği gibi sebeplerden 

ihracatta üretim büyüklüğü ile orantılı bir paya 

sahip değildir (Baojun ve Yonghong, 2006: 1–5). 

ABD ceviz üretiminin tamamı kapama 

bahçeler ve standart çeşitlerle yapılmakta olup 

çeşit bazında üretim değerleri dahi bilinmektedir. 

Üretim alt yapısı, verimlilik ve ihracat bakımından 

dünyanın lider ülkesi konumundadır ve ceviz 

üretiminin %99’u Kaliforniya bölgesindedir [14]. 

ABD’de yirminci yüzyılın başında Kaliforniya 

ceviz endüstrisinin büyümesi neticesinde 

pazarlama ve karlılık sorunları meydana gelmiş ve 

bu durum örgütlenme zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. "Kaliforniya Ceviz Yetiştiricileri 

Birliği" kurulan ilk üretici birliğidir ve bu 

örgütlenme zaman içinde gelişerek, şu an itibarı 

ile ABD’nin en önemli ceviz organizasyonu olan 

"Walnut Marketing Board" a dönüşmüştür 

(Hardesty, 2009:40–52). 

Fransa dünya ceviz üretiminde yüksek paya 

sahip olmamasına rağmen Avrupa ceviz 

ticaretinde oldukça önemli bir ülkedir (Henard ve 

Henard, 2007:4–6). Diğer meyve türlerinin 

üretimi ve pazarlamasında zaten güçlü bir ülke 

olan ve dünya piyasalarına güney yarımkürede 

olmasının avantajını kullanarak kuzey 

yarımkürenin tersi bir dönemde ceviz sunan Şili 

son 15 yılda artan üretimi ile birlikte önemli bir 

ihracatçı ülke konumuna gelmiştir [10]. 

Türkiye 1980’lerden itibaren ihracattaki payını 

kaybetmiştir. Bu dönemde ABD, Çin ve İran’ın 

üretim değerlerinde ciddi artışlar meydana 

gelmiştir [12]. 

Ceviz ithalatında Avrupa ülkelerinden 

Almanya birinci sıradadır. 2011 yılı rakamlarına 

göre 18.260 ton ithalat gerçekleştirmiştir. Yine 

aynı yıl rakamlarına göre Japonya 8.838 ton, 

Rusya 10.629 ton, Türkiye 4.994 ton ceviz ithalatı 

gerçekleştirmiştir (Çizelge 4). 

Üretimini planlı ve programlı çabalarla artıran 

ve kendi ceviz endüstrisini geliştiren ABD, üretim 

ve ticarette hiç tartışmasız en güçlü ülkedir ve 

diğer ülkelerin bu ülke ile rekabet edebilmesi 

oldukça güçtür [4]. ABD dünyanın birçok 

ülkesine, Türkiye’de dâhil, kabuklu ceviz ihraç 

etmektedir [14]. ABD 2011–2015 yıllarının 

ortalaması alındığında Dünya iç ceviz ihracatının 

tek başına %42’sini gerçekleştirmektedir (Çizelge 

5). 

Dünya iç ceviz ihracatı 2011–2015 yılları arası 

beş yıllık ortalama değerleri ele alındığında birinci 

sırayı 65.316 ton ile Amerika almaktadır. 
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Amerika’yı 18.036 ton ile Ukrayna, 16.455 ton ile 

Şili takip etmektedir (Çizelge 5). 

Cevizin gen merkezleri ve anavatanları 

arasında yer alan Türkiye, ceviz varlığı ile 

dünyada önemli bir ülke olarak yer almasına 

rağmen, üretim ve ihracatta maalesef istenen 

yerde değildir. Son yıllarda üretimin iç tüketimi 

karşılayamaması, Türkiye’yi ceviz ithal eden bir 

ülke konumuna getirmiştir. 

 

Çizelge 3. Dünya’da en fazla kabuklu ceviz üreticisi ilk 15 ülke ve yıllara göre üretim miktarları (ton) 
Sıra Ülkeler 2007 2008 2019 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Çin 499.074 475.455 629.986 828.635 979.366 1.284.351 1.655.508 1.700.000 

2. İran 170.000 317.515 350.000 433.630 463.000 433.630 389.985 450.000 

3. ABD 322.051 265.000 297.555 395.530 396.440 457.221 418.212 425.820 

4. Türkiye 150.000 129.614 172.572 170.897 177.298 178.142 183.240 194.298 

5. Meksika 79.871 68.359 79.162 79.770 115.350 76.627 96.476 110.605 

6. Ukrayna 91.000 68.750 82.320 79.170 83.890 87.400 112.600 96.900 

7. Hindistan 32.000 36.000 33.000 37.000 38.329 38.000 36.000 40.000 

8. Şili 14.500 26.000 28.000 24.000 36.000 32.500 37.500 38.000 

9. Fransa 32.716 40.333 32.635 36.912 20.417 31.737 38.314 36.425 

10. Romanya 47.810 26.000 25.516 31.503 38.329 34.359 35.033 30.546 

11. Yunanistan 21.595 22.988 20.956 15.100 22.000 22.200 29.800 24.200 

12. Mısır 27.000 27.000 27.000 25.855 22.445 20.865 18.389 20.000 

13. Belarus 18.937 12.500 12.000 12.771 13.340 13.500 15.972 16.500 

14. Almanya 16.880 19.754 17.000 18.374 13.097 12.313 15.083 16.000 

Kaynak: FAO, 2015 

 

Çizelge 4. Ülkelerin yıllara göre ceviz ithalat 

miktarları (ton) 
Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 14.298 10.703 13.272 16.461 18.260 

USA 14.011 14.159 10.646 34.065 13.338 

Japonya 8.821 7.653 13.224 13.006 8.839 

Rusya 2.051 11.517 10.733 13.217 10.629 

Kore 6.559 6.445 10.352 9.262 9.815 

İspanya 9.508 8.541 8.719 9.660 9 

İran – – 3.391 6.229 7.813 

Fransa 7.413 5.248 7.546 7.073 7.372 

Kanada 6.864 6.257 6.507 6.748 7.183 

UK 5.001 4.917 3.434 5.456 6.681 

Hollanda 2.906 2.840 3.761 3.977 5.504 

Türkiye 4.040 3.342 8.483 3.517 4.994 

Avustralya 3.624 3.982 4.611 3.857 4.253 

İtalya 4.363 5.466 4.588 3.944 4.037 

Çin 2.031 485 5.154 5.409 3.936 

Israil 4.148 4.292 4.334 3.510 3.893 

Suriye 1.291 978 6.852 4.255 3.226 

Irak 1.137 755 3.819 5.543 3.140 

Avusturya 2.448 1.731 2.055 2.288 2.969 

Brezilya 1.685 2.795 1.909 2.801 2.653 

Diğer Ülkeler 32.483 24.868 39.777 35.525 41.006 

Toplam 134.682 126.974 168.782 196.021 183.385 

Kaynak: INC Global Statistical Review 2007–2012:42’den 

Türkçe’ye çevrilerek oluşturulmuştur. 

 

Kaman ilçesindeki ceviz üretim faaliyetleri: İç 

Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak 

Bölümü’nde Kırşehir İl’ine bağlı bir ilçe olan 

Kaman, doğusunda Akpınar ve Kırşehir, batısında 

Bala, güneyinde Şereflikoçhisar, kuzeyinde ise 

Keskin ve Akpınar ilçeleri ile çevrilidir (Şekil 1). 

Kırşehir’in kuzeybatısında yer alan ilçe toprakları 

engebeli ve yüksek platolar halindedir. Kırşehir ile 

kaman arasındaki Baranla Dağı (1.963 m) ilçenin 

doğu ve güneydoğusunda bulunur. Baranlı sıra 

dağları üzerinde Ali Üllez Dağı (1.528 m), 

Topakkaya Dağı (1.300 m) ve Buzluk Dağı (1.609 

m) yer almaktadır. En büyük akarsuyu ilçeden 

geçen Kızılırmak olup, Büyükdere, Kılıçözü ve 

Kırşehir Çayı ilçe topraklarını sulamaktadır. 

Kaman’da doğal göl bulunmamakta, yalnızca 

elektrik üretimi ve sulama amaçlı Hirfanlı Baraj 

Gölü’nden ve Darıözü sulama göleti gibi küçük 

ölçekli göletlerden yararlanılmaktadır. 

Kırşehir ili Kaman ilçesi ülkemizde ceviz 

denilince ilk akla gelen yerlerden biridir. Kaman 

cevizlerinin ülke çapında tanınması ve meşhur 

olması tesadüf değildir. Cevizleriyle tanınan 

ülkemizin birçok bölgesi varken bilinçli ve planlı 

tanıtım faaliyetleri Kaman ve cevizlerinin ülke 

çapında tanınmasını sağlamıştır. 

Ülkemizde ceviz üretim açığının fark edildiği 

ve üretiminin teşvik edilmeye başladığı 1990’lı 

yılların basında yapılan bilinçli tanıtım ve üretim 

faaliyetleri Kaman’ı ülke gündemine taşımıştır. 

1989 yılında göreve gelen belediye başkanı 

bölgesinde ekonomik canlılığı artırmak ve 

üretimlerini çeşitlendirmek amacıyla cevizlerin 

kullanılabileceğinin farkına varmış ve ilçedeki her 

kesimle birlikte tüm imkânlarını kullanarak 

çabalar sarf etmişlerdir. Bu aşamada Ziraat 

Yüksek Mühendisi Lokman Avşar’ın ve Orman 

Genel Müdürlüğü’nün çok olumlu katkıları 

olmuştur. Bu çabalarla eş zamanlı olarak 

ülkemizde ilk olarak bir "Ceviz Kültür ve Sanat 
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Festivali" düzenlemişler ve ilçeyi ülke kamuoyuna 

tanıtmışlardır. Bu çabalar sonucunda Kaman’da 

Ceviz üretim faaliyetleri gün geçtikçe önem 

kazanmış ve 1991 yılında 8.500 olan meyve veren 

ceviz ağacı sayısı 2015 yılına gelindiğinde 

67.271’e ulaşmıştır. Ceviz alanlarının toplamı 

ilçede 2014 yılı itibariyle 10.214 dekara ulaşırken 

üretim 2013 yılında rekor düzeye ulaşarak 867 ton 

olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 6). 

Kaman cevizi dünya çapında bir üne sahiptir. 

Yapılan araştırmalarla Kaman cevizinin kalitesi 

daha da artırılmaya çalışılmıştır. Yapılan 

seleksiyon çalışmaları ile en iyi özelliklere sahip 5 

farklı ceviz çeşidi elde edilmiştir. Bunlar Kaman 

1, Kaman 2, Kaman 3, Kaman 4, Kaman 5 olarak 

isimlendirilmiştir. Çalışmalar hala 

sürdürülmektedir. İyileştirme çalışmaları yanında 

Kaman Belediyesi ve bazı çiftçiler tarafından 

tohumluk ceviz ve aşılı fidan üretimine yönelik 

çalışmalar da Kaman’da yapılmaktadır. İyi bir 

cevizde 16 özellik aranmaktadır. Her ceviz, 

standart cevizde aranan bu 16 aynı özeliğe sahip 

olamaz. %74 randımanıyla dünya rekoruna sahip 

ceviz ağacı periodisite gösterir. Yani bazı yıllar 

hiç meyve vermeden dinlenir. Bu üretici açısından 

ekonomik olarak istenmeyen bir özelliktir. Ancak 

yapılan seleksiyon çalışmaları sonucu tespit edilen 

5 adet Kaman cevizi bu özelliklerden birçoğuna 

sahiptir. Bu cevizlerden Kaman 2, Kaman 3 ve 

Kaman 4 yukarıda bahsedilen özelliklerden 

sadece ikisine sahip değildir. Kaman 1 ve Kaman 

5 ise sadece 1 özelliğe sahip değildir (Çizelge 7) 

[24]. 

Kaman cevizlerini büyük market 

zincirlerinden Özdilek, Beğendik mağazaları, 

baklavacılar, yaz helvacıları ve kuruyemişçiler 

talep etmektedirler. Boya sanayinden de organik 

boya yapmak amacıyla ceviz kabuğu talebi 

alınmaktadır. 

 

 

Çizelge 5. Dünya iç ceviz ihracatı yapan ülkelerin 

5 yıllık (2011–2015) ortalama ihraç 

miktarı ve oranları [11] 
Ülkeler İhraç Miktarları (ton) Yüzde Oranı (%) 

ABD 65.316 42 

Ukrayna 18.036 12 

Şili 16.455 11 

Romanya 7.702 5 

Moldova 8.879 6 

Çin 6.543 4 

Hindistan 6.289 4 

Almanya 4.985 3 

Diğerleri 20.861 13 

 

 

 

Çizelge 6. Yıllara göre Kaman ilçesinde ceviz ağaçları ve ceviz üretim miktarları değişimi [27] 

Yıllar 
Toplu meyveliklerin alanı 

(dekar) 
Üretim (ton) 

Ağaç başına ortalama 

verim (kg) 

Meyve veren yaşta 

ağaç sayısı 

Meyve vermeyen 

yaşta ağaç sayısı 

Toplam ağaç 

sayısı 

1991 0 219 26 8.500 7.500 16.000 

1992 0 208 24 8.500 7.500 16.000 

1993 0 209 25 8.450 7.450 15.900 

1994 0 203 24 8.460 7.430 15.890 

1995 50 255 30 8.500 9.020 17.520 

1996 60 125 15 8.320 8.780 17.100 

1997 60 233 25 9.320 7.780 17.100 

1998 60 140 15 9.320 7.780 17.100 

1999 60 140 15 9.320 7.780 17.100 

2000 70 468 30 15.600 2.000 17.600 

2001 70 581 35 16.600 2.500 19.100 

2002 450 640 40 16.000 29.800 45.800 

2003 450 920 40 23.000 24.800 47.800 

2004 1.590 1.178 175 6.731 24.455 31.186 

2005 1.590 500 74 6.731 29.455 36.186 

2006 1.590 – 0 6.731 29.455 36.186 

2007 2.834 955 30 31.841 120.924 152.765 

2008 2.834 701 22 31.841 120.924 152.765 

2009 3.200 651 20 32.550 123.000 155.550 

2010 4.500 454 14 32.400 127.500 159.900 

2011 4.500 431 14 30.752 127.500 158.252 

2012 6.695 677 15 45.102 186.999 232.101 

2013 7.911 867 15 56.768 124.077 180.845 

2014 10.216 233 4 58.268 144.787 203.055 

2015 12.497 925 28 67.271 140.700 207.971 

 



217 
N. KIZILASLAN, S. ERDEMİR / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 209–225 (2017) 

Çizelge 7. Farklı Kaman ceviz türlerinin özellikleri [23] 
Ceviz Türü Özellikleri 

Kaman 1 
Ortalama meyve ağırlığı 11 g, iç ağırlığı 5.3 g, iç oranı 

%48.1 iç yağ oranı %65 olup kuru tüketim için idealdir. 

Üzüm salkımı meyve sıklığı vardır. Eylül sonunda hasat 
edilir. Kırma makineleri için ideal şekildedir. Tozlayıcı 

türü Kaman 5’tir. 

–Salkım 4–8–12’li meyve özelliği vardır, 

–Antraknoza ve diğer hastalıklara karşı dayanıklıdır, 
–Yan tomurcuklarda %90 verimlidir, 

–İç kurduna dayanıklıdır, 

–Meyve ağırlığı kabuklu 10–12 gr.dır, 
–Kaman 2–3–4 ten geç yapraklanır, 

–İlkbahar geç donlarından etkilenmez, 

–Her yıl aynı verimi verir 

Kaman 4 

–4’lü meyve yapısı vardır, 
–Kabukları incedir, %71 randımanı vardır 

–Ortalama 13 g. kabuklu ağırlığı vardır, 

–Yan tomurcuklarda verimlidir, 
–İç ceviz kabuktan kolay ve bütün çıkar, 

–Erken hasat edilir, taze olarak ta tüketilir, 

–Meyve içi açık renktedir, 
–Her yıl aynı verimi verir. 

Kaman 5 

Ortalama meyve ağırlığı 16 g’dır. İç ağırlığı 7.7 g olup İç 

oranı %48’dir, Ceviz yağ oranı %65 olup, İç ceviz 
protein oranı %25’tir.Taze ve kuru olarak tüketime 

uygundur. Eylül sonlarında hasat edilir. Apomiks 

özelliği araştırılmaktadır. 

–Her yıl ve aynı oranda ürün verir, 

–Randımanı yüksektir, 
–Kabuk–iç oranı verimi yüksektir, 

–İlkbahar geç donlarından etkilenmez, 

–Kabukları ince olup, içi bütün olarak çıkar, 
–Dış kabuk ve iç ceviz görünümü beyazdır, 

–Yağ oranı fazla değildir, 

–Ana gözlere ilaveten yan gözlerde meyve verir, 
–Erken hasat olumuna gelir, turfanda satılabilir. 

–Kuvvetli kazık kök yapar 300–500 sene yaşayabilir, 

–Şiddetli kış donlarına dayanır, 
–Hastalık ve haşerelere karşı dayanıklıdır. 

–Kaman 5 cevizinin şekli yuvarlaktır. Kabuk kırma makineleri için çok uygundur. 

 

 
Şekil 1. Türkiye’deki ceviz üretiminin dağılışı 

(2012) [26] 

 

 
Şekil 2. Kaman’ın lokasyon haritası 

 

Ceviz üretim miktarının arttırılmasına yönelik 

teşvik çalışmaları ile birlikte, ulusal ve global 

piyasalarda oluşturulacak bir pazarlama 

karmasıyla, mamul, fiyat, tutundurma 

(promosyon, satış arttırıcı çabalar), dağıtım 

faaliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir 

(Mucuk, 1999: 3). Bölgesel bir ürün olarak Kaman 

cevizi için pazarlama karmasının 

oluşturulmasından uygulanmasına kadarki tüm 

aşamalarda hedef Pazar ile ilgili tespitler çok iyi 

irdelenmeli ve pazarlama süreçleri bu çerçevede 

hazırlanmalıdır. Üretim tüketicinin arzusuna göre 

gerçekleştirilmelidir (Arpacı ve ark., 1992:1). 

 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Üreticilerin Demografik Bazı Özellikleri 

Tarımsal üretimde gerekli üretim 

faktörlerinden ikisi, emek ve müteşebbistir. Söz 

konusu üretim vasıtaları doğrudan insan varlığı ile 

ilgilidir. Tarım işletmelerindeki nüfus varlığı, aynı 

zamanda işletmelerin aile işgücü kaynağını 

meydana getirmektedir [1]. Yaş, eğitim durumu, 

aile nüfusu ve tarımla uğraşan aile iş gücü gibi 

özellikler bu bölümde incelenmiştir. 

İncelenen işletmelerde üreticilerin demografik 

bazı özellikleri Çizelge 8’de incelenmiştir. Bu 

kapsamda; incelenen 109 işletme işletmenin 

üreticilerinin 71’nin yaşları 45 yaş ve altında 38 
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kişi ise 46 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir 

İncelenen işletmelerdeki sonuçlara göre 

üreticilerin daha çok orta yaşlı bireylerden 

oluştuğu ve orta yaşlı bireylerin sayısının zamanla 

artacağı söylenebilir. Bu işletmelerde işletme 

sahiplerinin eğitim durumu incelendiğinde ilkokul 

mezunlarının sayısı 51, ortaokul mezunu 26 ve lise 

ve üzeri mezunların sayısı ise 32’dir. Çizelgeye 

göre; incelenen işletmelerde tarımla uğraşan kişi 

sayısı da ayrıca incelendiğinde 48 işletme 4 kişilik 

ailelerden oluşmaktadır. 41 işletme de ise 5 kişi ve 

üzerinde kişi yaşamaktadır. 

Toprak analizi, tarım sigortası yaptırma ve 

STK’lara üyelik durumu: İncelenen işletmelerde 

toprak analizi, tarım sigortası yaptırma ve 

STK’lara üyelik durumu Çizelge 9’da 

incelenmiştir. Çizelge incelendiğinde toprak 

analizi yaptıran işletme 7 iken tarım sigortası 

yaptıran işletme sayısı ise 11’dir. Bu rakamlar göz 

önüne alındığında tarımsal üretim için 2 önemli 

faaliyetin oldukça yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. İşletmelerin tarımsal örgütlere 

üyelik durumları incelendiğinde 93 işletmenin 

hepsinin Ziraat Odasına kayıtlı olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca çizelgede de gösterildiği gibi 48 

işletme Organik Meyve Üreticileri Birliğine, 77 

işletmede Tarım Kredi Kooperatifine üye olduğu 

belirlenmiştir. 

İncelenen işletmelerin yıllık tarımsal gelir 

durumu: İncelenen işletmelerdeki yıllık tarımsal 

gelir durumu Çizelge 10’da incelenmiştir. 

Çalışmada yıllık tarımsal gelir, 75 ağacın altında 

ve 76 ağacın üzerinde ceviz sayısına sahip 

işletmeleri temsil edebilmek amacıyla 3 farklı 

gruba bölünmüştür. Birinci grupta (5.000 ₺ ve 

altı), daha çok 75 ağacın altında ceviz sayısına 

sahip işletmeler temsil edilirken, ikinci grupta 

(5.001 ₺ ve 10.000 ₺ arası) 75 ağacın altında ve 76 

ağacın üzerinde ceviz sayısına sahip işletmelerin 

ortalama gelirleri temsil edilmektedir. Son grup 

(10.001 ₺ ve üzeri) daha çok 76 ağacın üzerinde 

ceviz sayısına sahip işletmeleri temsil etmektedir. 

Bu bağlamda elde edilen çizelgeye göre birinci 

gruptaki işletmelerin %22.2’sinin yıllık tarımsal 

geliri 5.000 ₺ ve altındadır. İkinci gruptaki 

işletmelerin ise %46.4’ünün tarımsal geliri 10.001 

₺ ve üzerindedir. Her iki grubu birlikte 

değerlendirdiğimizde ise işletmelerin %19.1’inin 

yıllık tarımsal geliri 5.000 ₺ ve altındadır. Gruplar 

arasında yıllık tarımsal gelir durumu açısından 

istatistiki olarak bir fark bulunmaktadır. 

Yapılan t testi analizine göre 75 ağaç altında 

cevize sahip işletmelerin, ortalama 6.328,5 ₺ yıllık 

tarımsal gelire sahip oldukları, 75 ağaç üzerinde 

cevize sahip işletmelerin ise, ortalama 12.649,3 ₺ 

yıllık tarımsal gelire sahip oldukları belirlenmiştir. 

Bu fark istatistiki açıdan da anlamlıdır. 75 ceviz 

ağacı altında ve üzerinde ceviz ağacı sayısına 

sahip işletmelerin yıllık gelirleri ortalamalarında 

istatistiki açıdan bir fark bulunmaktadır. Ayrıca 

birinci gruptaki 1 işletmenin ikinci grupta da 3 

işletmenin tarımsal geliri bulunmadığından ve 

ceviz bahçeleri de henüz tesis döneminde 

olduğundan analizlere dâhil edilmemiştir. 

 

Çizelge 8. İncelenen işletmelerde üreticilerin 

demografik bazı özellikleri 

İşletme sahiplerinin yaşı 
45 yaş 

ve altı 
46 yaş ve üzeri 

Toplam kişi sayısı: 109 71 38 

İşletme sahiplerinin eğitim durumu İlkokul Ortaokul Lise ve üzeri 

Toplam kişi sayısı: 109 51 26 32 

Ailede tarımla uğraşan kişi sayısı 1 2 3 4 
5 ve 

üzeri 

Toplam kişi sayısı: 109 3 10 7 48 41 

 

Çizelge 9. İşletmelerde toprak analizi, tarım 

sigortası yaptırma ve STK’lara 

üyelik durumu 
 Evet Hayır 

Toprak Analiz 7 102 

Tarım Sigortası 11 98 

Organik Meyve Üreticileri Birliği 48 61 

Tarım Kredi Kooperatifi 77 32 

 

Çizelge 10. İncelenen işletmelerde yıllık tarımsal 

gelir durumu 
İşletme 

grupları 

Yıllık tarımsal gelir (₺) 
Toplam 

5.000 ve altı 5.001–10.000 10.001 ve üzeri 

I. Grup 
Sayı 8 22 6 36 

% 22.2 61.1 16.7 100 

II. Grup 
Sayı 12 25 32 69 

% 17.4 36.2 46.4 100 

Toplam 
Sayı 20 47 38 105 

% 19.1 44.7 36.2 100 

p=0.027 Sonuç: p<0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Çizelge 11. İncelenen işletmelerde yıllık ceviz 

üretimi gelir durumu 

İşletme 

grupları 

Yıllık ceviz üretimi geliri 

Toplam 
2000 ₺ ve altı 

2001–5000 ₺ 
arası 

5001 ₺ ve 
üzeri 

I. Grup 
Sayı 23 5 2 30 

% 76.7 16.6 6.7 100 

II. Grup 
Sayı 4 15 49 68 

% 5.9 22.1 72.0 100 

Toplam 
Sayı 27 20 51 98 

% 27.5 20.4 52.1 100 

p=0.000 Sonuç: p<0.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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İncelenen işletmelerin yıllık ceviz 

üretiminden sağladıkları geliri: İncelenen 

işletmelerdeki yıllık ceviz üretiminden 

sağladıkları gelir durumu Çizelge 11’de 

incelenmiştir. Çalışmada yıllık ceviz üretiminden 

sağlanan gelir, 75 ağacın altında ve 76 ağacın 

üzerinde ceviz sayısına sahip işletmeleri temsil 

edebilmek amacıyla 3 farklı gruba bölünmüştür. 

Birinci grupta (2000 ₺ ve altı) daha çok 75 ağacın 

altında ceviz sayısına sahip işletmeler temsil 

edilirken, ikinci grupta (2001–5000 ₺ arası) 75 

ağacın altında ve 76 ağacın üzerinde ceviz 

sayısına sahip işletmelerin ortalama gelirleri 

temsil edilmektedir. Son grup (5001 ₺ ve üzeri) 

daha çok 76 ağacın üzerinde ceviz sayısına sahip 

işletmeleri temsil etmektedir. 

Çizelgeye göre birinci gruptaki işletmelerin 

%76.7’sinin yıllık ceviz üretimi geliri 2.000 ₺ ve 

altındadır. İkinci gruptaki işletmelerin ise 

%72’sinin ceviz üretimi geliri 5.001 ₺ ve 

üzerindedir. Her iki grubu birlikte 

değerlendirdiğimizde ise işletmelerin %327.5’nin 

yıllık ceviz üretimi geliri 2.000 ₺ ve altında, 

%20.4’ü 2.001–5.000 ₺ arasında, %52.1’i 5.001 ₺ 

ve üzerindedir. Gruplar arasında yıllık tarımsal 

gelir durumu açısından istatistiki olarak bir fark 

bulunmaktadır. Ayrıca birinci grupta 7 ve ikinci 

grupta 4 işletmenin ceviz geliri bulunmamakta 

olup bahçeleri tesis dönemindedir. 

Yapılan t testi analizine göre 75 ağaç altında 

cevize sahip işletmelerin, ortalama 11.973 ₺ yıllık 

cevizden gelire sahip oldukları, 75 ağaç üzerinde 

cevize sahip işletmelerin ise, ortalama 20.512 ₺ 

yıllık cevizden gelire sahip oldukları 

belirlenmiştir. Bu fark istatistiki açıdan da 

anlamlıdır. 75 ceviz ağacı altında ve üzerinde 

ceviz ağacı sayısına sahip işletmelerin yıllık ceviz 

gelirleri ortalamalarında istatistiki açıdan bir fark 

bulunmaktadır. 

İncelenen işletmelerin ürün bedelini nasıl 

aldığı: İncelenen işletmelerdeki ürün bedeli 

ödeme şekli durumu Çizelge 12’de incelenmiştir. 

Çizelgeye göre birinci gruptaki işletmelerin 

%93.3’nün ürün bedelini peşin olarak aldığı 

görülmektedir. İkinci gruptaki işletmelerin 

%95.6’sının ise ürün bedelini peşin olarak aldığı 

görülmektedir. Her iki grubu birlikte 

değerlendirdiğimizde ise işletmelerin %94.9’nun 

ürün bedelini peşin olarak aldığı görülmektedir. 

Gruplar arasında ürün bedelinin peşin alınması 

açısından istatistiki olarak bir fark bulunmaktadır. 

Yapılan incelemelerde ürün bedelinin 

ödenmesinde vadenin en fazla otuz gün olduğu 

belirlenmiştir. 

Üreticilerin ceviz üretimini seçme nedenleri: 

İncelenen işletmelerin ceviz üretimini seçme 

nedenleri Çizelge 13’de incelenmiştir. Yapılan 

incelemelerde üreticilerin %81.7’sinin iyi gelir 

getirmesi nedeniyle ceviz üretimini seçtikleri, 

%61.5’nin ceviz üretiminin kolay olmasından 

dolayı tercih ettikleri, %71.6’sının cevizin kendi 

yaşadıkları yöre açısından kendi ifadeleriyle 

"atadan kalma" geleneksel ürün haline geldiği ve 

%83’nün ise cevizin pazarlama sorununun 

olmayışından dolayı tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Bahçe tesisi yaparken eğitim/bilgi alma 

durumu: İncelenen işletmelerde bahçe tesisi 

yaparken eğitim/bilgi alma durumu, o işletmenin 

ceviz üretimi yapmasına etki edebilecek ve 

dolayısıyla bireylerin uyguladıkları tarım 

tekniklerini etkileyen önemli bir faktördür. Saha 

çalışmaları sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü konu uzmanlarının 

çeşitli tarımsal konularda üreticilere eğitim 

faaliyetleri yaptıkları gözlemlenmiştir. İncelenen 

işletmelerde işletmelerinin bahçe tesisi yaparken 

eğitim/bilgi alma durumu Çizelge 14’de 

gösterilmiştir. 

Birinci gruptaki işletmelerin %32.4’nün bahçe 

tesisi yaparken eğitim/bilgi aldıkları, %67.6’sının 

ise bahçe tesisi yaparken eğitim/bilgi almadıkları 

belirlenmiştir. İkinci gruptaki işletmelerin ise 

%41.7’sinin bahçe tesisi yaparken eğitim/bilgi 

aldıkları, %67’sinin ise bahçe tesisi yaparken 

eğitim/bilgi almadıkları belirlenmiştir. Gruplar 

arasında bahçe tesisi yaparken eğitim/bilgi alma 

değişkeni açısından istatistiki açıdan anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır. 

Üreticilerin yetiştirdikleri cevizlerin çeşitleri: 

İncelenen işletmelerde ceviz çeşidi durumu, o 

işletmenin gelirine etki edebilecek önemli bir 

faktördür. İncelenen işletmelerde üreticilerin 

yetiştirdikleri cevizlerin çeşitleri Çizelge 15’de 

gösterilmiştir. 

Birinci gruptaki işletmelerin %86.4’nün yerli 

çeşitleri kullandıkları, %13.6’sının ise yabancı 

çeşitleri kullandıkları belirlenmiştir. İkinci 

gruptaki işletmelerin %81.9’nun yerli çeşitleri 

kullandıkları, %18.1’nin ise yabancı çeşitleri 

kullandıkları belirlenmiştir. Gruplar arasında 

üretim teknikleri konusunda eğitim alma 

değişkeni açısından istatistiki açıdan anlamlı bir 
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fark bulunmamaktadır. Ayrıca yabancı çeşitlerin 

daha çok yeni tesis edilen bahçelerde ve eski 

bahçelerde de aşılama ile çeşit değiştirme 

çalışmaları yapıldığı işletmeler ile yapılan 

görüşmelerde tespit edilmiştir. 

Üreticilerin ceviz yetiştirdikleri alan: 

İncelenen işletmelerde ceviz yetiştirilen alan 

durumu Çizelge 16’da gösterilmiştir. Birinci 

gruptaki işletmelerin %62.1’nin 5 da ve altındaki 

alanlarda ceviz yetiştirdikleri, %37.9’nun ise 5.1 

da ve üzerindeki alanlarda ceviz yetiştirdikleri 

belirlenmiştir. İkinci gruptaki işletmelerin 

%11.1’nin 5 da ve altındaki alanlarda ceviz 

yetiştirdikleri, %88.9’nun ise 5.1 da ve üzerindeki 

alanlarda ceviz yetiştirdikleri belirlenmiştir. 

Gruplar arasında üreticilerin ceviz yetiştirdikleri 

alan açısından istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

Üretilen cevizi değerlendirme şekli: İncelenen 

109 işletmenin 89 tanesi cevizi pazarlamakta olup 

geri kalan 20 işletmenin(birinci grupta 1 ve ikinci 

grupta 3 işletmenin ceviz geliri bulunmamakta 

olup bahçeleri tesis dönemindedir) ağaçları verim 

döneminde olmadığı verime başlayanların ise aile 

içi tüketimi ancak karşılamakta olduğundan bu 20 

işletmede ceviz satışı olmamaktadır. İncelenen 

işletmelerde, üretilen cevizi değerlendirme 

şekilleri incelenmiş ve Çizelge 17’de verilmiştir. 

Çizelgeye göre birinci gruptaki işletmelerin 

%84.6’sının, cevizi kabuklu olarak değerlendiği 

görülmektedir. İkinci gruptaki işletmelerin ise 

%88.8’inin cevizi kabuklu olarak değerlendiği 

görülmektedir. 

Her iki grubu birlikte değerlendirildiğinde ise 

işletmelerin %87.6’sının cevizi kabuklu olarak 

değerlendiği görülmektedir. Gruplar arasında 

üretilen cevizi değerlendirme şekli açısından 

istatistiki olarak bir fark bulunmamaktadır. 

Bu noktada üreticilerin cevizi iç olarak 

değerlendirmemelerinde en önemli etkenin 

alıcıların bu şekilde talep etmeleri ve üreticilerin 

cevizi kırmak için yeterli işgücüne sahip 

olmamalarına bağlanabilir. 

Kaman İlçesi ceviz yetiştiriciliği SWOT 

analizi: SWOT Analizi; Kaman ilçesindeki ceviz 

üretimimin iyi yerlere ulaşılabilmesinde etkili 

olacak iç ve dış faktörleri belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. Analiz de toplanan bilgileri iç 

faktörler ve dış faktörler olmak üzere iki temel 

kategoride Çizelge 18’de değerlendirilmiştir. 

Pazarlama kanalı: İncelenen işletmelerdeki 

pazarlama kanalları Çizelge 19’da incelenmiştir. 

Çizelgeye göre birinci gruptaki işletmelerin 

%57.7’sinin üreticiden direkt tüketiciye ürün 

sattıkları, ikinci gruptaki işletmelerin ise 

%85.7’sinin üretici–tüccar (toptancı) pazarlama 

kanalını kullandıkları belirtmektedir. Her iki grup 

birlikte değerlendirildiğinde ise işletmelerin 

%70.8’inin üretici–tüccar (toptancı) pazarlama 

kanalını kullandıkları belirlenmiştir. Gruplar 

arasında pazarlama kanalları açısından istatistiki 

olarak bir fark bulunmaktadır. 

 

Çizelge 12. İncelenen işletmelerin ürün bedelini 

nasıl aldığı 

İşletme grupları 
Ürün bedeli ödeme şekli 

Toplam 
Peşin Vadeli 

I. Grup 
Sayı 28 2 30 

% 93.3 6.7 100 

II. Grup 
Sayı 65 3 68 

% 95.6 4.4 100 

Toplam 
Sayı 93 5 98 

% 94.9 5.1 100 

p=0.029 Sonuç: p<0.05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Çizelge 13. İncelenen işletmelerde üreticilerin 

ceviz üretimini seçme nedenleri 
Ceviz üretimini seçme nedenleri Sayı Yüzde 

İyi gelir getirmesi 89 81.7 

Üretimi kolay 67 61.5 

Pazarlama sorununun olmayışı 83 76.1 

Arazinin ceviz için elverişli olması 56 51.4 

Geleneksel ürünün haline geldiği için 78 71.6 

Yayım faaliyetleri 4 3.7 

Tarımsal desteklemeler 9 8.3 

 

Çizelge 14. Bahçe tesisi yaparken eğitim/bilgi 

alma durumu 

İşletme 

grupları 

Bahçe tesisi yaparken eğitim / Bilgi alma 
durumu Toplam 

Eğitim aldı Eğitim almadı 

I. Grup 
Sayı 12 25 37 

% 32.4 67.6 100 

II. Grup 
Sayı 30 42 72 

% 41.7 58.3 100 

Toplam 
Sayı 42 67 109 

% 41.3 58.7 100 

p=0.525 Sonuç: p>0.05 düzeyinde anlamsızdır. 

 

Çizelge 15. Üreticilerin yetiştirdikleri cevizlerin 

çeşitleri 

İşletme grupları 
Ceviz çeşidi 

Toplam 
Yerli Yabancı 

I. Grup 
Sayı 32 5 37 

% 86.4 13.6 100 

II. Grup 
Sayı 59 13 72 

% 81.9 18.1 100 

Toplam 
Sayı 87 22 109 

% 79.8 20.2 100 

p=0.127 Sonuç: p>0.05 düzeyinde anlamsızdır. 
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Çizelge 16. Üreticilerin ceviz yetiştirdikleri alan 

İşletme grupları 
Ceviz yetiştirilen alan 

Toplam 
5 da altı 5.1 da ve üstü 

I. Grup 
Sayı 23 14 37 

% 62.1 37.9 100 

II. Grup 
Sayı 8 64 72 

% 11.1 88.9 100 

Toplam 
Sayı 31 78 109 

% 28.4 71.6 100 

p=0.000 Sonuç: p<0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Çizelge 17. İncelenen işletmelerde üretilen cevizi 

değerlendirme şekli 

İşletme grupları 
Üretilen cevizi değerlendirme şekli 

Toplam 
Kabuklu İç 

I. Grup 
Sayı 32 4 36 

% 88.9 11.1 100 

II. Grup 
Sayı 55 7 62 

% 88.7 11.3 100 

Toplam 
Sayı 87 11 98 

% 88.8 11.2 100 

p=0.325 Sonuç: p>0.05 düzeyinde anlamsızdır. 
 

Çizelge 18. Kırşekir İli Kaman İlçesine ait ceviz yetiştiriciliği SWOT analizi 
Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

1. İklim şartlarının ceviz yetiştiriciliğine uygun olması 
2. Kaman’da ceviz ağacı sayısının ve kapama ceviz bahçesinin giderek artması 

3. Çiftçiler tarafından bilinen geleneksel bir ürün olması 

4. Kaman Cevizinin yerel pazarda bir marka olması 

5. Üretimi kolay ve işçilik az olması 

6. Kaman Cevizine Coğrafi İşaret Sertifikasının alınmış olması 

7. Pazarlama sorununun olmayışı 
8. Büyük şehirlerde yerel tat olarak bilinirliğinin olması 

1. Geleneksel yetiştiricilik yöntemlerinin hâkim olması 
2. Dağınık ağaç sayısının oldukça fazla olması 

3. Ağaçların genelde yaşlı olması 

4. Yerli çeşitlerin veriminin düşük olması 

5. Yetiştiricilerin yaş ortalamasının yüksek olması ve yeniliği 

benimsemede direnç göstermeleri 

6. Çiftçiler ceviz üretimini işletmenin ana üretim faaliyeti 
olarak görmemesi 

Fırsatlar Tehditler 

1. Kaman’da ceviz pazarlama ağının kurulmuş olması 

2. Alternatif pazarlama seçeneklerinin olması 
3. Yoğun girdi kullanılmaması 

4. Genç ve dinamik yayım personelinin varlığı 

5. Örgütlenmenin sağlanmış olması 
6. Kaman’da ceviz paketleme tesislerinin varlığı 

7. Kurumsal yapılanmanın bölge için yeterli olması 

8. Organik Meyve Üreticileri Birliğinin kurulması 
9. Yöre için uygun çeşit denemelerinin yapılmış olması 

10. Ar–GE çalışmalarının yapılıyor olması 

11. GTHB desteklemeleri 
12. Ceviz ağacının kesilmesinin izne tabi olması 

1. İklimsel faktörler (don, dolu, kuraklık, aşırı yağış, aşırı 

sıcaklar vb.) 
2. Hastalık ve zararlılar 

3. Mobilya ve kereste sektörünün hammadde talebi 

4. İthal cevizlerin fiyat avantajı 
5. Alternatif ürünlerin baskısı (diğer meyve türleri) 

 

 

Çizelge 19. İncelenen işletmelerde pazarlama 

kanalı 

İşletme 
grupları 

Pazarlama kanalı 

Toplam Üretici 

tüketici 

Üretici 
tüccar 

(toptancı) 

Üretici 

kooperatif 

Üretici 

perakendeci 

I. Grup 
Sayı 15 9 2  26 

% 57.7 34.6 7.7  100 

II. Grup 
Sayı 6 54 3  63 

% 9.5 85.7 4.8  100 

Toplam 
Sayı 21 63 5  89 

% 23.6 70.8 5.6  100 

p=0.027 Sonuç: p<0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye ceviz yetiştiriciliği alansal olarak ve 

ağaç sayısı bakımından dünyada önemli bir yere 

sahiptir. Ancak, son yıllarda gerek alansal ve 

gerekse ağaç sayısı bakımından yeni bir gelişme 

görülmemekte ve bir durağanlaşma 

yaşanmaktadır. Üretim açısından Çin, ABD ve 

İran’dan sonra gelen Türkiye, verim açısından 

bazı önemli ceviz üreticisi ülkelerin gerisinde 

bulunmaktadır. Geneldeki bu durum araştırma 

alanında da görülmektedir. 

Bugüne kadar ceviz üretiminin geliştirilmesi 

için yapılan birçok projeden, ülkemizde ceviz 

yetiştiriciliğinde yeterli ulusal politikalar 

oluşturulamadığı için, istenilen sonuçlar 

alınamamıştır. 

Ülkemizde ceviz üretimi ve pazarlanması 

halen rasyonel biçimde ele alınmamış bir konu 

olarak karşımızdadır. Önemli üretici ülkelerin 

üretim alt yapıları, üretici örgütleri ve pazarlama 

organizasyonları ile karşılaştırma yapıldığında 

çok önemli bilgi, organizasyon ve strateji 

eksikliklerimizin olduğu ortadadır. Ürünün daha 

geniş piyasalara tanıtılması ve pazarlanması 

amacıyla yukarıda verilen bilgiler ışığında 

aşağıdaki tavsiyelerin dikkate alınmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’deki ceviz yetiştiriciliğinde yaygın 

olarak kullanılan çeşitlerin değişik ekolojik 

koşullara adaptasyon yetenekleri tam olarak 

saptanmış değildir. Adaptasyon çalışmaları 
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yapılmadan dağıtılan yüz binlerce fidanların 

birçoğu daha ilk yıllarında veya ileriki yıllarda 

özellikle ilkbahar geç donları ile sonbahar erken 

donlarından zarar görmektedirler. Sulama, 

gübreleme, budama, hastalık ve zararlılara karşı 

mücadele, derim ve derim sonrası gibi 

konulardaki bilgi eksikliği ve uygulamaların 

ihmal edilmesi günümüzde çok ciddi sorunların 

yaşanmasına neden olmaktadır. 

Ceviz üretim miktarının arttırılmasına yönelik 

teşvik çalışmaları ile birlikte, ulusal ve global 

piyasalarda pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bölgesel bir ürün 

olarak Kaman cevizi için pazarlama karmasının 

oluşturulmasından uygulanmasına kadarki tüm 

aşamalarda hedef pazar ile ilgili tespitler çok iyi 

irdelenmeli ve pazarlama süreçleri bu çerçevede 

hazırlanmalıdır. 

Cevizlerin insan ve çevre sağlığına en az 

zararla üretildiği güvencesini sağlayan organik, 

Globalgap sertifikalı yetiştirilme olanakları 

irdelenmelidir. Ceviz üreticileri ve kapama bahçe 

sahipleri üretim konusunda teknik bilgi eksikliği 

yaşamaktadırlar. Kurumsal mekanizmalarla 

teknik destek sağlanmalı ve bilgi eksiklikleri 

giderilmelidir. Dünya ülkelerinin üretimleri ve 

gelişmeleri takip edilmeli, ülkemiz adına 

stratejiler belirlenmeli ve pazarlama için hedef 

ülkeler saptanmalıdır. Özellikle yerel ürünlerin 

olmak üzere cevizlerin ambalaj ve pazarlama 

şartlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Vakumlu 

ambalajlar, özel kutular ve özel ambalajlarda özel 

ceviz ürünleri gibi teknikler geliştirilmelidir. 

Artan üretime bağlı olarak ürün standartları ve 

ürün işleme sanayinin standartları 

yükseltilmelidir. 

Ürünlerin pazar payının artırılması için 

müşterilere gerekli bilgiler sunulmalı bölgesel 

ürünlerin kalitesi ve sağlığa faydalı yağ ve 

aromatik özellikleri araştırmalarla belirlenerek, 

reklamlar başta olmak üzere farklı vasıtalarla 

tüketicilere duyurulmalıdır. 

Yeteri sayıda kapama ceviz bahçelerinin 

olmaması, çöğürlerin çok sık dikilmesi, fidancılık 

yapılan arazilerin çoğunun sert rüzgârlara açık 

kalması ile fidanlarda oluşan şekil bozukluğu, 

fidanların söküm aşamasında köklerinin zarar 

görmesi ve yeterli miktarda saçak kök kalmaması 

da ceviz üretimini olumsuz etkilemektedir. 

Kalite ve verimin arttırılması için ceviz sadece 

orman ağacı olarak değerlendirilmemeli, diğer 

meyvelerde olduğu gibi ceviz kapama bahçeleri 

kurulmalı, ceviz ormanları oluşturulmalıdır. 

Yalnız çiftçiler tarafından değil; kamu kuruluşları 

ile işbirliği yapılarak tahsis yoluyla ceviz 

bahçeleri yapılmalıdır. Amaca uygun tohum ve 

anaç damızlıklarının kurulması ve kullanılması, 

ceviz üretiminde artış sağlamak için ağaç sayısı ve 

kapama ceviz bahçelerinin sayısını artırmak 

gereklidir. 

Kaman İlçesi’nde ceviz üretim faaliyetlerinin 

ve ilçe ekonomisine katkısının arttırılması 

açısından; 

a) Ülkemizin ve Kaman ilçesi gibi belli ceviz 

üretim bölgelerinin üretimlerinin önemli olduğu, 

doğal güzellikleri ile birlikte vurgulanmalı ve 

olumlu bir hava yaratılmalıdır, 

b).Ceviz pazarlamasında sadece yurtiçi 

tüketimin dikkate alınması da ihracatı olumsuz 

etkilemektedir. Pazarlama birlikleri kurularak, 

yurtdışı pazarlama kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca 

üretici birlikleri kurulmalı ve üretici 

özendirilmelidir, 

c) Uzun yıllardan bu yana ceviz yetiştiriciliği 

konusunda özel ve kamu kurumlarının desteği 

olmasına rağmen, özellikle ekolojik isteklere 

dikkat edilmeden ya da adaptasyon çalışmaları 

tamamlanmadan yaygınlaşan bahçeler nedeniyle 

ceviz üretimi yeterli kalite ulaşamamıştır. Bu 

konuda ceviz üreticilerinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi son derece önemlidir, 

d) Ürün kalitesini çok etkileyen hasat zamanı 

konusunda üreticilerin yeterli bilince sahip 

olmadığı görülmektedir. Bu konuda hasat 

zamanları üreticiyle koordineli bir şekilde tespit 

edilerek çiftçi bilinçlendirilmelidir, 

e) Özellikle makineli kabuk soyma işlemi, 

üreticiler açısından sorun oluşturan işçilik 

ihtiyacını ortadan kaldıracağından, bu konu 

desteklemeler kapsamında değerlendirilmelidir, 

f) Ceviz yetiştiriciliği için talebin ve ceviz 

ithalatının artmasına rağmen, ekonomik anlamda 

mikro düzeyde araştırmalar son derece sınırlıdır. 

Konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır, 

g) Geçmişte yaşanan çeşit kargaşasının önüne 

geçilebilmesi amacıyla sertifikalı ceviz fidanı 

üretiminde çeşitlerin ekolojik isteklerinin de 

uzmanlarınca tanımlanmış olması ve fidan 

firmalarının bu konuda da izlenmesi 

gerekmektedir. 
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İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin 

%65’nin 49 yaş ve altında olduğu, yapılan 

gözlemlerde ve anket verilerinde işletme 

sahiplerinin yaş ortalamasının kısmen yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

İncelenen işletmelerin %97’sinin Ziraat 

Odasına üye olduğu, %70’nin Tarım Kredi 

Kooperatifine üye olduğu, %44’nün ise Organik 

Meyve Üreticileri Birliğine üye olduğu 

belirlenmiştir. Organik Meyve Üreticileri 

Birliği’nin ilçeye önemli katkılarının olduğu ve 

örgütlenme sorununun olmadığı gözlemlenmiştir. 

Bu durum pazarlamada tüketici lehine önemli 

avantajlar sağlamaktadır. 

İncelenen 109 işletmenin %6.4’nün toprak 

analizi, %10.1’nin de tarım sigortası yaptırdığı 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı 

üzere toprak analizi ve tarım sigortası 

yaptırmaoranları oldukça düşüktür. 

Yapılan çalışmada, üreticilerin %24.9’nun iyi 

gelir getirmesi nedeniyle ceviz üretimini 

seçtikleri, %13’nün ceviz üretiminin kolay 

olmasından dolayı tercih ettikleri, %33.6’sının 

cevizin pazarlama sorununun olmayışından dolayı 

tercih ettikleri, %27.9’nun ise Kaman cevizinin 

hem yurt içinde hem de yurt dışında geleneksel ve 

marka ürün haline gelmesi nedeniyle tercih 

ettikleri belirlenmiştir. Bu noktada ürün bedelinin 

peşin alındığı da önemli bir faktör olarak 

düşünülmektedir. İşletmelerin %88.6’sı sattıkları 

cevizin bedelini peşin olarak almaktadır. Vadeli 

verenler ise otuz gün içerisinde cevizin bedelini 

almaktadırlar. 

İşletmelerde üretimde karşılaşılan problemleri 

değerlendirildiğinde işletmelerin, %69.1’inin 

teknik bilgi eksikliği olduğu belirlenmiştir. Bu 

kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bu 

eksikliğin giderilmesi konusunda büyük görevler 

düşmektedir. 

İncelenen işletmelerin %60.7’si ceviz 

fidanlarının temin edildiği kaynak olarak kendi 

üretimi ve mevcut ağaçlarını aşılayarak sağladığı, 

%40.3’nün ise aşılı ceviz fidanını dışarıdan satın 

aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada 

fidan temininde herhangi bir sorunlar 

karşılaşılmadığı, istenilen nitelikte fidanın 

üreticiler tarafından temin edilebildiği tespit 

edilmiştir. Üreticiler fidan temin etme 

davranışlarını kişisel tercih olarak 

değerlendirilmektedir. 

Araştırma bölgesinde incelenen işletmelerin 

bahçelerindeki cevizlerin %79.8’inin yerli 

çeşitleri, %20.2’sinin ise yabancı çeşitler oldukları 

belirlenmiştir. Yapılan çalışmada yeni tesis edilen 

bahçelerde özellikle yabancı çeşitlerin tercih 

edildiği gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 3. Kaman 1 ve Kaman 5 ceviz fidanları 

 

 
Şekil 4. Ceviz fidanı yetiştirilen seralardan bir 

görüntü (Kaman) 

 

 
Şekil 5. Genç ceviz fidanlarından oluşan ceviz 

bahçesi (Kaman) 
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Şekil 6. Olgun ceviz ağaçlarından oluşan ceviz 

bahçesi (Kaman) 

 

 
Şekil 7. Kaman’da bağ ve bahçe kenarlarına 

dikilmiş ceviz ağaçları 

 

İncelenen işletmelerde, üretilen cevizi 

değerlendirme şekilleri incelenmiş işletmelerin 

%87.36’sının cevizi kabuklu olarak değerlendiği 

görülmektedir. Üreticilerin cevizi iç olarak 

değerlendirmemelerinde en önemli etkenin 

alıcıların bu şekilde talep etmeleri ve üreticilerin 

cevizi kırmak için yeterli işgücüne sahip 

olmamalarına bağlanabilir. 

Araştırma bulguları yukarıda özetlenmiştir. Bu 

bilgiler ışığında Kaman ceviz yetiştiriciliği için 

çeşitli öneriler sıralanmıştır. 

•Öncelikle ilgili kamu kurumları tarafından 

Kaman’da arazi kullanım kabiliyetlerine ceviz 

yetiştirilecek öncelikli alanlar belirlenmelidir. Bu 

alanların gerek coğrafi ve iklimsel üstünlükler 

gerekse çeşitlerin üstünlükleri en iyi şekilde 

değerlendirilmelidir. 

•Bu alanlarda ceviz yetiştiriciliği çeşitli 

destekleme mekanizmalarıyla özendirilmelidir. 

Bu destekleme mekanizmalarında genç çiftçiler 

öncelikli olarak ayrıca değerlendirilmelidir. 

•Yerli çeşitlerin verimsizliği önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmakta olup bunun için ilgili 

kamu kurumları bir çalışma başlatarak mevcut 

ağaçların çeşitleri verimli çeşitlere 

dönüştürülmelidir. 

•Araştırma bulgularında yer alan eğitim ve 

bilgi eksikliği konusunda bölgedeki kamu yayım 

elemanları etkin bir şekilde kullanılarak bu 

eksiklik giderilmelidir. 

•Yayım personeli tarafından yeni tesis edilecek 

bahçelere çeşit önerileri araştırma bulguları 

doğrultusunda yapılmalıdır. Bu konuda literatürde 

bir eksikli gözlenirse araştırma kuruluşlarıyla 

ortaklaşa projeler yürütülmelidir. 

•Araştırma bulgularında üreticilerin toprak 

analizi ve tarım sigortası yaptırma oranları 

oldukça düşük çıkmıştır. Bu konuda da ilgili 

kurumlar tarafından farkındalık faaliyetleri 

yapılmalıdır. 

•Kaman’da ceviz konusunda herhangi bir 

farkındalık faaliyetinin yapılmaması önemli bir 

eksiklik olarak görülmektedir. Cevizin pazarlama 

sorunun olmaması ve oldukça karlı bir ürün 

olmasından dolayı ekstra bir tanıtım veya reklam 

faaliyetine gerek duyulmamıştır. Ancak Kaman 

cevizinin yöresel bir marka olması için kamu ve 

sivil toplum kuruluşları tarafından farkındalık 

faaliyetleri yapılmalıdır. Bu faaliyetler ceviz 

festivalleri, hasat şenlikleri, basılı, görsel ve işitsel 

yayınlar, ilçe merkezinde ceviz temsili alanların 

oluşturulması vb. şeklinde sıralanabilir. 
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MERSİN İLİ CEVİZ YETİŞTİCİLİĞ YAPILAN 

ALANLARIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

 
 

Rasim ARSLAN1 Ayhan AYDIN¹ 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, 2015 yılında Mersin ili ve ilçelerinden (Anamur, Erdemli, Gülnar, 

Silifke, Tarsus ve Toroslar) ceviz yetiştiriciliği yapılan alanlardan alınan 157 adet toprak 

örneğinde yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Toprak örneklerinde pH, CaCO₃, tekstür, organik madde, bitki besin elementleri analizleri 

yapılarak, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Toprakların, %57’si 

nötr, %47’si fazla kireçli, %85’i tınlı, %82’si organik maddece orta düzeydedir. Birincil 

makrolar yönünden; %57’si fosforca ve %68’i potasyumca az durumdadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mersin, ceviz yetiştiriciliği, toprak özellikleri 

 

SUMMARY 

 

SOILS PROPERTIES OF WALNUT GROWING AREAS OF MERSIN PROVINCE 

 

In this study, some physical and chemical properties of 157 soil samples which brought 

from walnut growing areas of Mersin province and districts (Anamur, Erdemli, Gülnar, 

Silifke, Tarsus and Toroslar) were analyzed and compared with limit values. pH, EC, 

CaCO₃, texture, organic matter, plant nutrients were determined to compare with 

reference values. Analysis results indicated that the soils were nötr (57%), strongly 

calcareous (47%), loamy in texture (85%), and moderate level in organic matter (82%). In 

terms of macro nutrients, soils were less in phosphorus (57%) and in potassium (68%). 

 

Keywords: Mersin, walnut growing, soil properties 

 

 

GİRİŞ 
 

Cevizin insan beslenmesindeki öneminin daha 

iyi anlaşılmasına paralel olarak, ceviz 

yetiştiriciliği önemli bir tarımsal faaliyet alanı 

olmuştur. Ceviz ağaçları diğer meyve türlerine 

oranla olumsuz koşullara daha dayanıklı olmakla 

beraber, cevizlerin orman ağaçlarından 

sayılmaları nedeniyle meyilli arazilerde yer alması 

ve bakım tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması 

gibi nedenlerle en çok karşılaşılan sorunlar besin 

elementi noksanlıkları ve besin elementi 

dengesizlikleridir. 

Cevizin gen merkezleri ve anavatanları 

arasında yer alan Türkiye, ceviz varlığı ile 

dünyada önemli bir ülke olarak dünyanın en eski 

ceviz yetiştiren ülkeler arasındadır. Ceviz 

yetiştiriciliği dünya genelinde 50’den fazla ülkede 

yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) rakamlarına göre, dünya üretiminin 

yarıya yakın kısmını Çin tek başına 

gerçekleştirmektedir. Çin’i, İran, ABD, Türkiye, 
 

                                                      
1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erdemli/MERSİN 
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Meksika, Ukrayna, Hindistan ve Şili izlemiştir. Bu 

8 ülke dünya ceviz üretiminin yüzde 90’a yakın 

kısmını karşılamışlardır [6]. 

Türkiye 2015 yılı verilerine göre ceviz üreten 

ülkeler arasında Çin (1.782.590 ton), İran 

(450.398 ton), ve Amerika (425.960 ton)’nın 

ardından 190.000 tonla dördüncü sırada yer 

almaktadır [6, 7]. 2015 yılı verilerine göre; 

ülkemizde 7 596 000 ve meyve vermeyen 5 560 

000 olmak üzere toplam ceviz ağacı sayısı 13 156 

000’dir. Mersin’de ise 146 416 adet meyve veren 

ve 78 319 adet meyve vermeyen olmak üzere 

toplam 224 735 adet ceviz ağacı bulunmaktadır 

[7]. Ceviz üretiminde 10.631 tonla 

Kahramanmaraş birinci sırada yer almaktadır. 

Kahramanmaraş’ı 7.336 tonla Karaman, 6.861 

tonla Antalya, 6.323 tonla Aydın, 6.154 Bursa ve 

6.067 tonla Mersin 6. sırada takip etmektedir. 

Mersin’de 10.495 dekar alanda yapılan ceviz 

üretiminde ağaç başına verim 41 kg ile 27.5 kg 

Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde sulama, 

gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla 

mücadele konularında ciddi eksiklikler 

bulunmaktadır. Toprak özellikleri, diğer 

faktörlerle birlikte, bitki gelişimini etkileyen 

önemli faktörler arasında yer almaktadır. Toprak 

özellikleri açısından ceviz yetiştiriciliğini 

sınırlayan faktörler, taban suyu yüksekliği, 

havasız ve ağır bünyeli topraklardır [3, 4]. 

Bu çalışmada, 2015 yılında Mersin ili ve 

ilçelerinden (Anamur, Erdemli, Gülnar, Silifke, 

Tarsus ve Toroslar) ceviz yetiştiriciliği yapılan 

alanlardan alınan 157 adet toprak örneğinde 

yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları sınır 

değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal olarak, 2015 yılında Mersin ili ve 

ilçelerinden (Anamur, Erdemli, Gülnar, Silifke, 

Tarsus ve Toroslar) ceviz yetiştiriciliği yapılan 

alanlardan alınan 157 adet toprak örneği 

kullanılmıştır. Toprak örneklerinin analizlerinde 

kullanılan metotlar çizelgelerde verilmiştir. 

Çizelgelerdeki sınır değerleri Ülgen ve Yurtsever 

[18]’e göre tanımlanmıştır. 

 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Toprak Reaksiyonu (pH): Toprak reaksiyonu 

(pH), toprak çözeltisinin en önemli özelliklerinden 

birisidir. Toprağın pH’sı, bitki besin maddelerinin 

hareketine, toprakta birikimine ya da yarayışsız 

hale geçmesine neden olarak köklerle alınmalarını 

engeller veya toksik etkiler yaparak büyüme ve 

gelişmeyi aksatırlar. 

Meyve ağaçları en iyi pH 5.5–6.5’da arasında 

gelişirler. Fakat pH’sı 8.5’a kadar olan topraklar 

da meyve yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. 

Analizi yapılan toprakları %43.32’si hafif alkali 

reaksiyonlu, başka bir deyişle analizi yapılan 

toprak numunelerinin yaklaşık %56.67’sinin 

pH’sı 7.5’in altındadır. 

Kireç: Kalsiyum özellikle CaCO₃ halinde 

arzulanandan fazla bulunması, pek çok bitki besin 

maddesinin bağlanmasına neden olur. Bu nedenle 

kalsiyum toprakta uygun bir seviyede bulunması 

arzulanır. 

Diğer meyve türlerine göre toprak kirecine 

daha toleranslı olan ceviz bitkisine kirecin etkisi 

pH ile olan ilişkisi nedeniyle dolaylıdır. 

Toprakların tamamının kireç oranı CaCO₃ olarak 

%25’den azdır. Bu alanlarda orman işletme 

müdürlükleri çalışmalarının etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Analizi yapılan toprakların 

%47.14’ü fazla kireçli ve analizi yapılan toprak 

numunelerinin tamamının toplam kireci %25’in 

altındadır. Toprakların fazla kireçli olması az 

yağışlı ikliminden ve bölgenin ana materyalinin 

fazla kalkerli olmasından kaynaklanmaktadır. 

Organik Madde: Bir toprağın verimlilik 

derecesi tayin edilirken o toprağın organik madde 

miktarı önemle dikkate alınmaktadır. Organik 

madde, toprağın su tutma, havalanma ve 

ısınmasını uygun hale getirmekte ve 

mikroorganizma faaliyetini artırmaktadır. 

Ceviz yetiştiriciliğinde ve özelliklede sulama 

yapılmayan ceviz bahçelerinde, su tutma 

kapasitesine olan etkisi nedeniyle organik madde 

miktarının fazla olması büyük öneme sahiptir. 

Örneklerin organik madde içeriklerinin 

%42.67’sinde %1–2 arasında, %40.14’ünün %2–

3 arasında ve %10.19’nunn %3–4 arasında olduğu 

görülmektedir. 

Toprak Bünyesi (Tekstür): Toprak tekstürü, 

toprağın en kararlı ve kısa zamanda değişmeyen 

özelliklerinden birisi olup, toprağın tarımsal 

potansiyelini tayin eden önemli bir ölçüdür. 
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Çizelge 1. Toprakların % saturasyon çamurunda pH’sı (%) [13] 

Bölge 
Örnek 

adedi 

Kuvvetli asit 

(4.5 <) 

Orta asit 

(4.5–5.5) 

Hafif asit 

(5.5–6.5) 

Nötr (6.5–7.5) Hafif alkali (7.5–8.5) Kuvvetli alkali 

(> 8.5) Adet % Adet % 

Anamur 40 – – – 30 19.10 10 6.37 – 

Erdemli 28 – – – 5 3.18 23 14.65 – 

Gülnar 24 – – – 7 4.46 17 10.83 – 

Silifke 7 – – – 6 3.82 1 0.64 – 

Tarsus 26 – – – 18 11.47 8 5.10 – 

Toroslar 32 – – – 23 14.65 9 5.73 – 

Toplam 157 – – – 89 56.67 68 43.32 – 

 

Çizelge 2. Toprakların kireç miktarı (%) [11] 

Bölge 
Örnek 
adedi 

Az kireçli 

( 1) 

Kireçli (1–5) Orta kireçli (5–15) Fazla kireçli (15–25) Çok fazla kireçli ( 25) 

Adet % Adet % Adet % Adet % 

Anamur 40 – 13 8.29 26 16.56 1 0.64 – – 

Erdemli 28 – 14 8.91 13 8.28 1 0.64 – – 

Gülnar 24 – 2 1.27 0 – 22 14.01 – – 

Silifke 7 – 3 1.91 1 0.64 3 1.91 – – 

Tarsus 26 – 0 – 3 1.91 23 14.65 – – 

Toroslar 32 – 3 1.91 5 3.18 24 15.29 – – 

Toplam 157 – 35 22.29 48 30.57 74 47.14 – – 

 

Çizelge 3. Toprakların organik madde miktarı (%) [9] 

Bölge 
Örnek 

adedi 
Çok Az ( 1) Az (1–2) Orta (2–3) İyi (3–4) Yüksek 

( 4) Adet % Adet % Adet % Adet % 

Anamur 40 –  1 0.64 38 24.20 1 0.64 – 

Erdemli 28 1 0.64 12 7.64 8 5.10 7 4.46 – 

Gülnar 24 2 1.27 10 6.37 10 6.37 2 1.27 – 

Silifke 7 – – 3 1.91 2 1.27 2 1.27 – 

Tarsus 26 3 1.91 22 14.01 1 0.64 –  – 

Toroslar 32 5 3.18 19 12.10 4 2.55 4 2.55 – 

Toplam 157 11 7.00 67.00 42.67 63.00 40.14 16.00 10.19 – 

 

Çizelge 4. Toprakların % saturasyona göre toprak bünyesi [10] 

Bölge 
Örnek 

adedi 
Kumlu 

Tınlı Killi Tın Killi 

Adet % Adet % Adet % 

Anamur 40 – 40 25.48 – – – – 

Erdemli 28 – 24 15.29 4 2.55 – – 

Gülnar 24 – 24 15.29 – – – – 

Silifke 7 – 7 4.46 – – – – 

Tarsus 26 – 11 7.00 5 3.18 – – 

Toroslar 32 – 27 17.20 5 3.18 10 6.37 

Toplam 157 – 133 84.72 14 8.91 10 6.37 

 

Çizelge 5. Toprakların fosfor miktarı (kg P₂O₅/da) [16] 

Bölge 
Örnek 
adedi 

Çok Az 

( 3) 

Az (3–6) Orta (6–9) Yüksek (9–15) Çok Yüksek 

( 15) Adet % Adet % Adet % 

Anamur 40  29 18.47 9 5.73 2 1.27 – 

Erdemli 28  18 11.46 7 4.45 3 1.91 – 

Gülnar 24  10 6.37 13 8.29 1 0.64 – 

Silifke 7  – – 7 4.46 – – – 

Tarsus 26  16 10.19 10 6.37 – – – 

Toroslar 32  16 10.19 15 9.55 1 0.64 – 

Toplam 157  89 56.68 61 38.85 7 4.47 – 

 

Çizelge 6. Toprakların potasyum miktarları (kg K₂O/da) [14] 

Bölge 
Örnek 

adedi 
Az ( 10) İyi (10–20) Yeterli (25–30) Çok Fazla 

(> 30) Adet % Adet % Adet % 

Anamur 40 36 22.93 4 2.55 – – – 

Erdemli 28 15 9.55 5 3.18 8 5.10 – 

Gülnar 24 16 10.19 6 3.82 2 1.27 – 

Silifke 7 – – 7 4.46 – – – 

Tarsus 26 24 15.29 2 1.27 – – – 

Toroslar 32 16 10.19 15 9.55 1 0.64 – 

Toplam 157 107 68.15 39 24.84 11 7.01 – 
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Ceviz yetiştiriciliği için uygun topraklar, 

kumlu–tınlı, tınlı, tınlı–kumlu, killi–tınlı, milli–

tınlı tekstüre sahip topraklardır. Saturasyon 

yüzdesine göre yapılan sınıflamada örneklerin 

%8.91’ı killi–tınlı ve 845.72’si tınlı topraklardır. 

Fosfor: Toprakta fosfor bileşikleri genelde 

düşük çözünürlüktedirler. Topraktaki fosforun 

alınımına etki eden toprak özellikleri; tekstür, pH, 

organik madde, toprak havası ve sıcaklığıdır. 

Ceviz ağaçlarının fosfora olan ihtiyacı azdır. 

Fosfor noksanlığında önemli derecede verim ve 

kalite kayıpları olur. Bu çalışmada, analizi yapılan 

örneklerin %56.68’inin fosfor miktarı az olarak 

bulunmuştur. Analizi yapılan toprakların 

%38.85’i orta düzeyde fosfor içermektedir. 

Potasyum: Potasyumun yeterince bulunduğu 

durumlarda klorofil oluşumu kolaylaşır, danelerin 

dolgunlaşması çabuklaşır, gövde ve diğer dokular 

sağlamlaşır. Ayrıca potasyum, ceviz meyvesinin 

tat, aroma ve renk yönünden gelişimini teşvik 

eder. Analizi yapılan toprak örneklerinin 

%24.84’ü orta düzeyde, %68.15’i az miktarda 

potasyum içermektedir. 

 

 

SONUÇ 

 

Çizelgelerin tamamı incelendiğinde Mersin ili 

ve ilçelerinden (Anamur, Erdemli, Gülnar, Silifke, 

Tarsus ve Toroslar) ceviz yetiştiriciliği yapılan 

toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri 

bakımından aralarında önemli farklılıklar 

olmadığı görülmektedir. Toprakların pH’ları 

genellikle 7.5’un altında nötr hafif alkali (%56.67) 

sınıfında yer almaktadır. Tekstür bakımından tınlı 

ve killi–tınlı gibi değişik tekstür sınıflarına 

girmekle beraber, toprakların geneli tınlı tekstüre 

(%84.72) sahiptir. Toprakların CaCO₃ miktarları 

da önemli, bir farklılık göstermemekte, 

%47.14’ünün CaCO₃ oranı yüksek sınıfına 

girmektedir. Toprakların organik madde 

miktarları az (%42.67) ve orta (%40.14) 

sınıflarında yoğunlaşmaktadır. 

Topraklar makro besin elementleri bakımından 

da benzer bir dağılım göstermektedir. Toprakların 

fosfor miktarı %56.68 ile potasyum miktarı 

%68.15 ile az sınıfında yoğunlaşmıştır. 

Mersin ili ceviz yetiştiriciliği yapılan alanların 

çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü tarafından 

projeli olmasından dolayı pH ve kireç miktarları 

yetiştiricilikte sorun oluşturabilecek düzeyde 

değildir. Bunun yanı sıra toprakların makro besin 

elementi içeriklerinin yeterli düzeyde olmadığı 

görülmüştür. 

Ceviz ağaçları diğer meyve türlerine oranla 

olumsuz koşullara daha dayanıklı olmakla 

beraber, cevizlerin orman ağaçlarından 

sayılmaları nedeniyle meyilli arazilerde yer alması 

ve bakım tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması 

gibi nedenlerle, ceviz yetiştiriciliğinde en çok 

karşılaşılan sorunlar besin elementi noksanlıkları 

ve besin elementi dengesizlikleridir. 
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NİĞDE YÖRESİNDE CHANDLER VE FRANQUETTE 

CEVİZ (Juglans regia L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE 

KALİTE PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 

 
 

Halil İbrahim OĞUZ1 Oktay ERDOĞAN¹ Osman GÖKDOĞAN¹ 

 

ÖZET 

 

Çalışma, Niğde yöresinde Chandler ve Franquette ceviz çeşitlerinin verim ve meyve 

kalite özelliklerini değerlendirmek amacıyla 2014–2015 yıllarında tesadüf blokları deneme 

deseninde üç tekerrürlü ve her tekerrürde beş ağaç olacak şekilde çiftçi şartlarında 

yürütülmüştür. Ağaç başına ortalama verim (ABOV), dekara verim (DV), meyve uzunluğu 

(MU), meyve eni (ME), meyve ağırlığı (MA), iç oranı (İO) ve kabuk kalınlığı (KK) 

özelliklerinde yıl × çeşit interaksiyonu; verim etkinliği (VE), iç ağırlığı (İA) ve protein oranı 

(PO) özelliklerinde ise sadece çeşitler istatistiki olarak %95 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. Chandler çeşidinde VE, İA ve PO ait değerler Franquette çeşidine göre daha 

yüksek bulunmuştur. Chandler çeşidinde 2014 yılında ABOV, DV, MU, ME, MA ve İO 

değerleri ön plana çıkarken, 2015 yılında ABOV, DV, MA ve İO değerleri ilk sırada yer 

almıştır. Franquette çeşidinde ise sadece MU, ME ve KK değerleri 2015 yılında ilk sırada 

yer almıştır. Her iki yılda ABOV, DV, MA ve İO değerleri Chandler çeşidinde ön plana 

çıkarken, MU ve ME değerleri farklılık göstermiş ve Franquette çeşidinde ise daha yüksek 

kabuk kalınlığı ölçülmüştür. Chandler çeşidinin Fraquette çeşidine göre daha iyi 

performans gösterdiği tespit edilirken, her iki çeşitte beklenen verim performansına 

ulaşılamamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, verim, kalite özellikleri, Niğde 

 

SUMMARY 

 

DETERMINATION THE YIELD AND QUALITY PERFORMANCES IN THE NİĞDE 

DISTRICT OF CHANDLER AND FRANQUETTE WALNUT (Juglans regia L.) 

CULTIVARS 

 

This study was carried out on the purpose of evaluate the yield and quality properties 

fruit of Chandler and Franquette walnut cultivars in the farmer conditions between 2014 

and 2015 years with 3 replications and to be 5 plants in each replicate. Year × cultivar 

interaction in properties of average yield per tree (AYPT), per decare yield (PDY), length 

of fruit (LF), width of fruit (WOF), weight of fruit (WF), kernel rate (KR) and shell 

thickness (ST); if only cultivars statistically was found at the level 95 %significant in 

properties of efficiency yield (EY), kernel weight (KW) and protein rate (PR). In the 

Chandler cultivar was higher made firm related to values EY, WF, PR as for that 

Franquette cultivar. While spotlighting values of AYPT, PDY, LF, WOF, WF and KR for 

the Chandler cultivar in 2014, took place on the top values of AYPT, PDY, WF and KR in 

2015 year. As for Franquette cultivar took place on the top only values of LF, WOF and 

ST in 2015 year. While spotlighting values of AYPT, PDY, WF and KR for the Chandler 

                                                      
1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, NEVŞEHİR 
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cultivar was different form values of LF and WOF in both years and As for Franquette 

cultivar was higher calculated shell thickness. While Candler cultivar making firm that 

shown better performance as for that Franquette cultivar wasn’t reached the expected 

return performance 

 

Keywords: Walnut, yield, quality characteristics, Niğde 

 

GİRİŞ 
 

Son yıllarda Türkiye’de standart çeşitlerden 

oluşan kapama ceviz bahçesi sayısı gittikçe 

artmaktadır. Ceviz, besin içeriği ve insan sağlığı 

açısından son derece faydalı ve tüm dünyada 

çokça tüketilen bir meyvedir [1, 2, 3]. Ceviz bitkisi 

Kuzey Amerika’nın doğu ve güney kısımlarından, 

Güney Asya ve Güney Avrupa’ya kadar uzanan 

çok geniş bir yayılım alanına sahiptir [4]. Dünya 

kabuklu ceviz üretimi 3.458.046 ton olup, iç ceviz 

üretimi ise 655.651 ton’dur [5]. Türkiye 2015 yılı 

ceviz üretimi 190.000 ton ve meyve veren ağaç 

sayısı 5.560.227 adet/ağaç’tır [6]. Çizelge 1’den 

de görülebileceği gibi Dünyada en çok ceviz 

üreten ülkeler sırasıyla Çin (1.700.000 ton), İran 

(453.988ton), ABD (420.000 ton), Türkiye 

(212.140 ton) ve Meksika (106.945 ton)’dır. Çin, 

dünya ceviz üretiminin %49.16’sını Türkiye ise 

%6.13’ünü üretmektedir. 

Ülkemizde 2010–2015 yılları arasındaki ceviz 

üretim verileri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2. 

incelendiğinde son 5 yılda ceviz dikili alan 

304.264 da, verim 11.358 ton, meyveli ağaç sayısı 

2.154.969 adet/ağaç, toplam ağaç sayısı ise 

4.071.818 adet/ağaç olarak artış göstermiştir [6]. 

Türkiye’de 2010–2016 yılları arasındaki ceviz 

ihracat ve ithalat miktarları Çizelge 3’te 

verilmiştir. Çizelge 3’e bakıldığında ihracatın 

ithalata oranı %0.01–0.34 arasında değişmiştir. 

Buradan da anlaşıldığı üzere ülkemiz çok büyük 

bir ceviz ithalatçısı ülke konumundadır [6]. 

Ülkemizde ceviz üretiminde ön çıkan illerin 

üretim verileri Çizelge 4’de verilmiştir. Ceviz 

üretimi bakımından Kahramanmaraş (10.631 ton) 

ili ilk sırada yer alırken, bu ilimizi Hakkâri (8.140 

ton) ve Karaman (7.366 ton) illeri takip etmiştir. 

Ceviz dikili alan bakımından ise Balıkesir (36.000 

dekar) ili ilk sırada yer alırken, bu ilimizi Bursa 

(31.453) ve Kahramanmaraş (23.097 dekar) illeri 

takip etmektedir. Niğde ilinde son beş yıllık ceviz 

üretimi incelendiğinde; ceviz dikim alanı 2.050 

dekardan 5.030 dekara, ceviz üretimi 1.381 tondan 

2.224 tona; meyve veren ağaç sayısı 25.475 

adetten 41.130 adete; toplam ağaç sayısı ise 

42.552 adetten 73.647 adete yükselmiştir [6]. Bu 

rakamlardan anlaşılacağı üzere Niğde ilinde ceviz 

üretimi 2010 yılından bu yana gittikçe 

artmaktadır. 

Sütyemez ve Kaşka [7], Kahramanmaraş’ta 

yürüttükleri bir adaptasyon çalışmasında; 2001 

yılından itibaren Hartley, Yalova–4, Kaplan–86, 

Ronde de Montignac, Ürgüp ve Van–4 

çeşitlerinden meyve almaya başlamışlar, bu ceviz 

çeşitlerinin ilk 3 yılda genelde fenolojik yönden 

Kahramanmaraş yöresine iyi uyum 

gösterdiklerini, ileriki yıllarda adaptasyon için 

umutlu bir performans ortaya koyduklarını 

belirtmişlerdir. 

Oğuz ve ark. [8], 2003–2004 yılları arasında 

Aydın Bozdoğan ilçesinde standart çeşitlerden 

oluşan bir bahçede yürüttükleri çalışmada; ceviz 

çeşitlerinin 2003 yılında kabuklu ağırlıklarının 

10.44 g (Kaman)–18.87 g (Yavuz); iç 

ağırlıklarının 5.53 g (Yalova 3)–8.68 g (Yavuz); iç 

oranlarının 45.11 (Şen 1)–%63.57 (Şebin) 

arasında değişiklik gösterdiğini saptamışlardır. 

2004 yılında kabuklu meyve ağırlıklarının 11.25 

gr (Bilecik, Şebin)–18.21g (Yavuz) ; iç 

ağırlıklarının; 11.50 g (Yavuz) ve 7.01 g (Kaman); 

iç oranlarının ise %67.56 (Bilecik) ve %51.11 

(Yalova1), kabuk kalınlıklarının ise 1.76 mm 

(Yalova 1) ile 1.12 mm (Kaman 1) arasında 

değişim gösterdiklerini bildirmişlerdir. 

 

Çizelge 1. Dünyada en çok ceviz üreten ülkeler 

Table 1. Countries, growing walnut in the world 
Ülkeler 

Countries 

Üretim (1000 ton) 

Production 

Yüzde (%) 

Percantage 

Çin 1.700.000 49.16 

İran 453.988 13.13 

ABD 420.000 12.15 

Türkiye 212.140 6.13 

Meksika 106.945 3.09 

Şili 42.668 1.23 

Hindistan 36.000 1.04 

Fransa 33.716 0.98 

Romanya 31.764 0.92 

Sırbistan 21.652 0.63 

Özbekistan 16.813 0.49 

İspanya 14.300 0.41 

Ukrayna 11.580 0.34 
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Bakkalbası, ve ark. [9], Yalova 1, Yalova 3, 

Yalova 4, Şebin, Bilecik, Şen 1 çeşitleri ve Kaman 

5 tipi olmak üzere 7 farklı ceviz örneğinin bazı 

fiziksel özellikleri ve kimyasal bileşim öğelerini 

incelemek amacıyla 2004–2005 yıllarında 

yürüttükleri bir çalışmada, meyve ağırlığı, iç 

ağırlığı ve randıman değerlerini sırasıyla 8.98–

18.79 g, 4.37–8.58 g ve %44.90–59.54 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. En yüksek iç ağırlığı 

her iki yılda da Yalova 1 çeşidinde, en yüksek 

randımanı ise Şebin çeşidinde tespit etmişlerdir. 

Çeşitlere ait kimyasal bileşim öğelerinden kül, 

yağ, protein, sırasıyla %1.57–1.94, %61.41–

72.56, %11.40–16.74 oranlarında değişiklik 

gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

Aslansoy [10], Afyon Sultandağı ilçesinde 

2010–2012 yılları arasında yürüttüğü bir 

seleksiyon ıslahı çalışmasında seçtiği ceviz 

tiplerinde; meyve ağırlığının 7.72–13.37 g, iç 

ağırlığının 4.07–7.13 g, iç oranının %44.74–

61.08, kabuk kalınlığının 0.98–1.51 mm arasında 

değiştiğini; Nem, su aktivitesi, kül, protein, yağ, 

peroksit, enerji oranlarının sırasıyla %2.38–5.77, 

0.51–0.68, %0.91–2.01, %11.86–16.22, %59.25–

67.48 oranında değişim gösterdiğini bildirmiştir. 

Bu çalışma Niğde yöresinde yetiştirilen 

Chandler ve Franquette ceviz çeşitlerinin bitkisel 

gelişimi, verim ve meyve kalite özellikleri 

bakımından performanslarını belirlemek amacıyla 

ele alınmıştır. 

 

 

Çizelge 2. Türkiye’de 2010–2015 yılları arasındaki ceviz üretim verileri 

Table 2. Walnut production data between 2010–2015 in Turkey 
Yıllar 
Years 

DA (da) 
Planting area 

ÜM (ton) 
Production quantity 

ABOV (kg) 
Average yield per tree 

MLİAS (adet) 
Number of fruitful trees 

MSİZAS (adet) 
Number of unfruitful 

TAS (adet) 
Total number tree 

2010 413.932 178.142 33 5.441.051 3.643.380 9.084.431 

2011 468.378 183.240 33 5.594.576 4.045.119 9.639.695 

2012 552.019 203.212 34 5.977.397 4.541.958 10.519.355 

2013 639.015 212.140 33 6.526.028 4.877.669 11.403.697 

2014 693.947 180.807 26 7.000.897 5.374.456 12.375.353 

2015 718.196 190.000 25 7.596.020 5.560.227 13.156.247 

DA: Dikim alanı, Planting area; ÜM: Üretim miktarı, Production quantity; ABOV: Ağaç başına ortalama verim, Average yield per tree; 

MLİAS: Meyveli ağaç sayısı, Number of fruitful trees; MSİZAS: Meyvesiz ağaç sayısı, Number of Unfruitful trees; TAS: Toplam ağaç sayısı, 
Total number trees 

 

Çizelge 3.Türkiye 2010–2015 yılları arasındaki ceviz ihracat ve ithalat miktarları 

Table 3. Quanttity import and export of Turkey between 2010–2015 
Yıllar / Years İhracat / Import ($) İthalat / Export ($) (İhracat / İthalat)×100 / (Import/Export)×100 

2010 23.915 50.519.276 %0.05 

2011 134.410 79.880.860 %0.17 

2012 343.070 99.729.947 %0.34 

2013 37.853 90.635.263 %0.04 

2014 23.901 102.777.329 %0.02 

2015 12.815 115.439.064 %0.01 

2016* 6.438 89.186.807 %0.01 

 

Çizelge 4. Türkiye’de en fazla ceviz üreten ilk 10 ilin üretim verileri 

Table 4. Production data of highest walnut producing first 10 provinces in Turkey 
İller 

Provinces 

DA (da) 

Planting area 

ÜM (ton) 

Production quantity 

ABOV (kg/ağaç) 

Average yield per tree 

MLİAS (adet) 

Number of fruitful trees 

MSİZAS (adet) 

Number of unfruitful 

TAS (adet) 

Total number tree 

Kahramanmaraş 23.097 10.631 28 376.280 128.374 504.654 

Hakkâri 9.741 8.140 41 197.900 23.000 220.900 

Karaman 15.585 7.366 40 184.620 114.184 298.804 

Antalya 10.495 6.861 34 200.807 60.243 261.050 

Aydın 9.603 6.323 38 164.691 74.065 238.756 

Bursa 31.453 6.154 29 208.814 232.412 441.226 

Mersin 10.549 6.067 41 146.416 78.319 224.735 

Van 18.327 5.530 36 155.322 67.405 222.727 

Balıkesir 36.466 4.857 33 145.775 472.961 618.736 

Sakarya 12.687 4.682 37 128.235 46.975 175.210 

Niğde 5.030 2.224 54 41.130 32.517 73.647 

DA: Dikim alanı, Planting area; ÜM: Üretim miktarı, Production quantity; ABOV: Ağaç başına ortalama verim, Average yield per tree; 

MLİAS: Meyveli ağaç sayısı, Number of fruitful tree; MSİZAS: Meyvesiz ağaç sayısı, Number of unfruitful trees; TAS: Toplam ağaç sayısı, 
Total number tree 



236 
H. İ. OĞUZ, O. ERDOĞAN, O. GÖKDOĞAN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 233–240 (2017) 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Bu çalışma; 2014–2015 yılları arasında 

Chandler [Pedro×UC56–224, ABD] ve Franquette 

[Geleneksel Fransız çeşidi, Fransa] [11] 

çeşitlerinden oluşan 8×8 m sıra arası ve sıra üzeri 

mesafede dikilmiş bahçede, tesadüf blokları 

deneme deseninde, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 

5 ağaç seçilerek çiftçi şartlarında yürütülmüştür. 

 

Metot 
 

Meyvede Fiziksel Özellikler: Tüm fiziksel 

ölçümlerde 25’er meyve kullanılmıştır. Meyve 

eni, meyve boyu, meyve uzunluğu, meyve 

yüksekliği, kabuk kalınlığı; 0.01 mm duyarlı 

kumpasla tek tek ölçülerek tespit edilmiştir. 

Meyve kabuklu ağırlığı ve iç ağırlığı ise 0.1 g 

duyarlı hassas terazi ile her bir meyve ayrı yarı 

tartılarak değerlendirilmiştir. İç oranı (%) = 

(ortalama iç ağırlığı / ortalama kabuklu ağırlık) × 

100 formülüne göre hesaplanmıştır [12]. 

Ağaçta Morfolojik Ölçümler: Ağaç gövde 

yarıçapı= 2×π×r/2, ağaç gövde çapı = 2×π×r, ağaç 

gövde alanı = π×r², ağaç sürgün boyu, ağaç boyu, 

ağaç taç yüksekliği, verim etkinliği = kg / [π×r²/2] 

[13]. Anaç ve çeşitte gövde çapları (cm) ölçülerek 

gövde kesit alanları (cm²) hesaplanmıştır. 

Dinlenme döneminde her ağaçta tacın geometrik 

şekline göre taç hacmi (V=π×r×h/2) (h: ilk dal 

hizasından itibaren ağaç yüksekliğini ifade eder) 

değerleri belirlenmiştir. Hasat 2014–2015 

yıllarında Ekim ayı içerisinde yapılmıştır. Hasat 

döneminde elde edilen tüm ürünün tartılması ile 

ağaç başına verim (kg) ve ağaç başına verimin 

gövde kesit alanına oranlanması ile verim etkinliği 

(kg/cm²) ile dekara verim (kg) değerleri 

hesaplanmıştır [14]. 

Kimyasal Analizler: Toplam yağ analizi: Ceviz 

içlerindeki toplam yağ içerikleri Soxhlet 

ekstraksiyon düzeneği kullanılarak AOAC 

metodunda (Metot no 948.22) belirtilen yönteme 

göre yapılmıştır [15]. 

Protein analizi: Ceviz içlerinin protein 

miktarları Kjeldahl düzeneği ile AOAC 

metodunda (Metot no 950.48) de belirtilen 

yönteme göre analiz edilmiştir [15]. 

Kül analizi: Ceviz içlerinde kül analizi AOAC 

923.03’de belirtilen yönteme göre yapılmıştır 

[15]. 

İstatistiksel Değerlendirme: Denemelerde elde 

edilen tüm veriler JMP IN istatistik bilgisayar 

programı ile (SAS Enstitüsü, Cary, NC, 5.0 PC 

versiyonu) analiz edilerek, tüm sonuçlar %95 

güven seviyesinde değerlendirilmiş ve LSD çoklu 

karşılaştırma testi uygulanmıştır [16]. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada incelenen özelliklere ait varyans 

analiz çizelgesi Çizelge 5 incelendiğinde, ağaç 

başına ortalama verim, dekara verim, meyve 

uzunluğu, meyve eni, meyve ağırlığı, iç oranı ve 

kabuk kalınlığı özelliklerinde yıl × çeşit 

interaksiyonu; verim etkinliği, iç ağırlığı ve 

protein özelliklerinde ise çeşitler istatistiki olarak 

%95 seviyesinde önemli bulunmuştur. Çalışmada 

meyve iç ağırlığı, verim ve protein oranı gibi 

özellikler bakımından çeşitler arasındaki fark 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Ancak nem 

oranı, kül oranı ve yağ oranı açısından yıl, çeşit, 

yıl × çeşit interaksiyonu istatistiksel olarak 

önemsiz bulunmuştur. Elde ettiğimiz bulgular ile 

benzer şekilde Muradoğlu ve ark. [17], Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde 18 ceviz genotipinin 

kimyasal ve mineral içeriğini saptamak amacıyla 

yürüttükleri bir çalışmada; ceviz çeşitlerinde 

protein oranını %18.1 ve toplam yağ oranını 

%58.2 olarak bildirmişlerdir. 

Çalışmada çeşitlerin incelenen özelliklerden 

verim etkinliği, iç ağırlığı ve protein oranı 

parametrelerine ait ortalama değerler Çizelge 6’da 

verilmiştir. Verim etkinliği değeri Chandler 

çeşidinde 0.09 kg/cm² ile ilk sırada yer alırken, 

Franquette çeşidinde 0.003 kg/cm² olarak daha 

düşük ölçülmüştür. İç ağırlığı değeri de yine 

Chandler çeşidinde 6.99 g olarak ölçülürken, 

Franquette çeşidinde 5.19 g olarak ölçülmüştür. 

Protein oranı benzer şekilde Chandler çeşidinde 

%14.10 olarak tespit edilirken, Franqutte 

çeşidinde %13.98 olarak tespit edilmiştir. Elde 

ettiğimiz verilere bakıldığında; verim etkinliği, iç 

ağırlığı ve protein oranı özelliklerine ait değerler 

Chandler çeşidinde Franquette çeşidine göre daha 

yüksek bulunmuştur. Hassey ve ark. [18], 

Kaliforniya’da 4 yaşındaki Chandler çeşidiyle 

2004–2005 yıllarında yürüttükleri bir çalışmada, 
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verim etkinliğini 0.089 kg/cm² olarak bildirmiştir. 

Bunun aksine çalışmamızda Chandler ve 

Franquette çeşitlerinden elde edilen verim 

etkinliği değerleri daha düşük bulunmuştur. 

Ceviz çeşitlerinin ağaç başına ortalama verim, 

dekara verim, meyve uzunluğu, meyve eni, meyve 

ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı özelliklerine ait 

2014 yılı ortalama değerleri Çizelge 7’de 

verilmiştir. Ağaç başına ortalama verim Chandler 

çeşidinde 2.10 kg olarak saptanırken, Franquette 

çeşidinde 0.34 kg olarak tespit edilmiştir. Dekara 

verim Chandler çeşidinde 32.76 kg/da, 

Franquette’de 5.25 kg/da; meyve uzunluğu 

Chandler çeşidinde 44.38 mm, Franquette 

çeşidinde 43.28 mm; meyve eni Chandler 

çeşidinde 34.44 mm, Franquette çeşidinde 33.49 

mm; meyve ağırlığı Chandler’de 15.29 g, 

Franquette çeşidinde 11.72 g; iç oranı Chandler 

çeşidinde %47.63, Franquette çeşidinde %46.4 

olarak saptanmıştır. Kabuk kalınlığı özelliğine ait 

ortalama değer Franquette çeşidinde 1.66 mm 

saptanırken, Chandler çeşidinde 1.65 mm olarak 

belirlenmiştir. Elde ettiğimiz 2014 yılı bulgularına 

bakıldığında; ağaç başına ortalama verim, dekara 

verim, meyve uzunluğu, meyve eni, meyve 

ağırlığı ve iç oranı özelliklerine ait ortalama 

değerler Chandler çeşidinde Franquette çeşidine 

göre daha yüksek elde edilmiştir. Hassey ve ark. 

[18], Kaliforniya iklim koşullarında 4 yaşında 

kendi çöğür anacı üzerine aşılı Chandler ceviz 

çeşidi ile yürüttükleri bir çalışmada, Chandler 

ceviz çeşidinden Kaliforniya koşullarında 10.8 

kg/ağaç ürün aldıklarını bildirmişlerdir. 

Çalışmada ağaç başına verim değeri Hassey ve 

ark.’nın aksine daha düşük elde edilmiştir. Niğde 

iklim koşullarında ceviz çeşitlerinde ağaç başına 

ortalama verimin düşük bulunması yetiştirme 

tekniklerine ve çevre şartlarına bağlanabilir. 

 

 

Çizelge 5. İncelenen özelliklere ait varyans analiz çizelgesi 

Table 5. Analysis of variance of the investigated properties 

Varyasyon kaynağı 
Source of variance 

SD 

Degrees of 

freedom 

AGÇEV (cm) 

Trunk sphere of 

tree 

AGYÇ (cm) 

Radius trunk of 

tree 

AGÇAP (cm) 

Diameter trunk of 

tree 

AGA (cm²) 
Area trunk of tree 

SB (cm) 

Length shoot of 

tree 

Tekerrür / Replicate 2 232.63 öd 5.90 öd 23.59 öd 12544.39 öd 513.69 öd 

Yıl / Year 1 3619.27 öd 91.87 öd 367.08 öd 180310.87 öd 260.71 öd 

Çeşit / Cultivar 1 0.07 öd 0.002 öd 0.01 öd 9.76 öd 256.72 öd 

Yıl×Çeşit / Year×cultivar 1 5.40 öd 0.14 öd 0.55 öd 303.89 öd 253.09 öd 

Hata / Error 54 754.67 19.133 76.53 52279.90 13771.61 

Genel Toplam / Total 59 4611.93 116.94 467.76 245448.82 15055.74 
 

Varyasyon kaynağı 

Source of variance 

SD 
Degrees of 

freedom 

ATG (m) 
Width canopy 

of tree 

ABOV (kg) 
Average yield 

per tree 

DV (kg/da) 
Per decare 

yield 

VE (kg/cm²) 
Efficiency 

yield 

MU (mm) 
Length of 

fruit 

ME (mm) 

Width of fruit 

MA (g) 
Weight of 

fruit 

Tekerrür / Replicate 2 0.06 öd 0.58* 140.42* 0.00009* 3.69* 3.56* 1.20* 

Yıl / Year 1 0.002 öd 9.17* 2239.47* 0.00006* 127.87* 16.70* 31.42* 

Çeşit / Cultivar 1 0.003 öd 78.11* 19070.52* 0.00007* 51.95* 0.01* 67.25* 

Yıl×Çeşit / Year×Cultivar 1 0.03 öd 4.08* 995.32* 0.00004 131.34* 14.14* 31.42* 

Hata / Error 54 1.49 5.76 1404.98 0.0007 55.30 58.02 50.55 

Genel Toplam / Total 59 1.58 97.69 23850.63 0.005 370.14 92.41 181.85 
 

Varyasyon Kaynağı 
Source of variance 

SD 

Degrees of 
freedom 

İA (g) 

Kernel 
weight 

İO (%) 
Kernel rate 

KK Shell 

(mm) 
Thickness 

NO (%) 
Moisture rate 

KO (%) 
Ash rate 

YO (%) 
Oil rate 

PO (%) 
Protein rate 

Tekerrür / Replicate 2 3.12* 71.37* 0.55* 0.06 öd 0.015öd 0.13 öd 0.31 öd 

Yıl / Year 1 1.01* 553.24* 4.30* 0.02 öd 0.003öd 0.15 öd 15.41 öd 

Çeşit / Cultivar 1 48.51* 43.17* 4.56* 0.04 öd 0.01öd 10.20 öd 15.42* 

Yıl×Çeşit / Year×Cultivar 1 1.70öd 314.90* 4.28* 0.02 öd 0.01öd 0.07 öd 0.11 öd 

Hata / Error 54 22.81 1878.86 4.03 2.05 0.18 416.41 33.39 

Genel Toplam / Total 59 77.14 2861.55 17.72 2.19 0.2 426.109 49.38 

SD: Serbestlik derecesi, Degrees of freedom; AGÇEV: Ağaç gövde çevresi, Sphere trunk of tree; AGYÇ: Ağaç gövde yarıçapı, Radius trunk 

of tree; AGÇAP: Ağaç gövde çapı, Diameter trunk of tree; AGA: Ağaç gövde alanı, Area trunk of tree; İA: İç ağırlık, Kernel weight; İO: İç 

oranı, Kernel rate; KK: Kabuk kalınlığı, Shell thickness; NO: Nem oranı, Moisture rate; KO: Kül, Ash rate; YO: Yağ oranı, Oil rate; PO: 
Protein oranı, Proteine rate; ATG: Ağaç taç genişliği, Width canopy of tree; ABOV: Ağaç başına oralama verim, Average yield per tree; DV: 

Dekara verim, Per decare yield; VE: Verim etkinliği, Efficiency yield; MU: Meyve uzunluğu, Length of fruit; ME: Meyve eni, Width of fruit; 

MA: Meyve ağırlığı, Weight of fruit; öd: Önemli değil, insignificant; * 0.05 olasılık seviyesinde önemli, Significant at the 0.05 probability 
level 
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Çizelge 6. Çeşitlerin verim etkinliği, iç ağırlığı ve protein oranına ait ortalama değerler 

Table 6. Average values of efficiency yield, kernel weight, protein rate of walnut varieties 
Çeşit / Cultivar VE (kg/cm²) / Efficiency yield İA (g) / Kernel weight PO (%) / Protein rate 

Chandler 0.09 a 6.99 a 14.10 a 

Franquette 0.003 b 5.19 b 13.98 b 

LSD 0.002 0.35 0.41 

CV 32.7* 10.76* 5.43* 

VE: Verim etkinliği, Efficiency yield; İA: İç ağırlığı, Kernel weight; PO: Protein oranı, Protein rate; *0.05 olasılık seviyesinde önemli, 

Significant at the 0.05 probability level 

 

Çizelge 7. Ceviz çeşitlerinin ağaç başına ortalama verim, dekara verim, meyve uzunluğu, meyve eni, 

meyve ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı özelliklerine ait 2014 yılı ortalama değerleri 

Table 7. Average values of average yield per tree, per decare yield, length of fruit, width of fruit, weight 

of fruit, kernel rate, shell thickness of walnut varieties in 2014 
Çeşit 

Cultivar 

ABOV (kg) 

Average yield per tree 

DV (kg/da) 

Per decare yield 

MU (mm) 

Length of fruit 

ME (mm) 

Width of fruit 

MA (g) 

Weight of fruit 

İO (%) 

Kernel rate 

KK (mm) 

Shell thickness 

Chandler 2.10 a 32.76 a 44.38 a 34.44 a 15.29 a 47.63 a 1.65 b 

Franquette 0.34 b 5.25 b 43.28 b 33.49 b 11.72 b 46.14 b 1.66 a 

LSD 0.2389 3.730 0.7408 0.7587 0.7083 4.3182 0.200 

CV 20.309 20.309 * 2.388 * 3.099 * 7.569 * 12.357* 19.698 * 

ABOV: Ağaç başına ortalama verim Average yield per tree; DV: Dekara verim Per decare yield; MU: Meyve uzunluğu Length of fruit; ME: 

Meyve eni Width of fruit; MA: Meyve ağırlığı Weight of fruit; İO: İç oranı Kernel rate; KK: Kabuk kalınlığı Shell thickness; * 0.05 olasılık 

seviyesinde önemli Significant at the 0.05 probability level; öd: Önemli değil Insignificant 

 

Çizelge 8. Ceviz çeşitlerinin ağaç başına ortalama verim, dekara verim, meyve uzunluğu, meyve eni, 

meyve ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı özelliklerine ait 2014 yılı ortalama değerleri 

Table 8. Average values of average yield per tree, per decare yield, length of fruit, width of fruit, weight 

of fruit, kernel rate, shell thickness of walnut varieties in 2015 
Çeşitler 

Cultivars 

ABOV (kg) 

Average yield per tree 

DV (kg/da) 

Per decare yield 

MU (mm) 

Length of fruit 

ME (mm) 

Width of fruit 

MA (g) 

Weigtht of fruit 

İO (%) 

Kernel rate 

KK (mm) 

Shell thickness 

Chandler 3.40 a 53.13 a 38.50 b 32.42 b 12.39 a 53.91 a 0.58 b 

Fraquette 0.60 b 9.32 b 43.32 a 33.41 a 11.72 b 43.25 b 1.66 a 

LSD 0.2389 3.730 0.7408 0.7587 0.7083 4.3182 0.200 

CV 20.309* 20.309 * 2.388 * 3.099 * 7.569 * 12.357* 19.698 * 

ABOV: Ağaç başına ortalama verim Average yield per tree; DV: Dekara verim Decare yield; MU: Meyve uzunluğu Length of fruit; ME: 

Meyve eni Width of fruit; MY: Meyve yüksekliği Height of fruit; MA: Meyve ağırlığı Weight of fruit; İO: İç oranı Kernel rate; KK: Kabuk 
kalınlığı Shell thickness; * 0.05 olasılık seviyesinde önemli Significant at the 0.05 probability level; öd: Önemli değil Insignificant 

 

 

Çeşitlerin ağaç başına ortalama verim, dekara 

verim, meyve uzunluğu, meyve eni, meyve 

ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı özelliklerine ait 

2015 yılı ortalama değerleri ise Çizelge 8’de 

verilmiştir. Çizelge 8 incelendiğinde; ağaç başına 

ortalama verim (3.40 kg), dekara verim (53.13 

kg/da), meyve ağırlığı (12.39 g) ve iç oranı 

(%53.91) özelliklerine ait 2015 yılı ortalama 

değerler Chandler çeşidinde Franquette çeşidine 

göre daha yüksek saptanmıştır. Ancak meyve 

uzunluğu (43.32 mm), meyve eni (33.41 mm) ve 

kabuk kalınlığı özelliklerine (1.66 mm) ait 

ortalama değerler ise Franquette çeşidinde 

Chandler çeşidine göre daha yüksek elde 

edilmiştir. Ceviz çeşitlerinin 2014–2015 yılı 

performanslarına bakıldığında; her iki yılda da 

ağaç başına verim, dekara verim, meyve ağırlığı 

ve iç oranı özelliklerine ait ortalama değerler 

Chandler çeşidinde ön plana çıkarken, meyve 

uzunluğu ve meyve eni değerleri değişkenlik 

göstermiş ve kabuk kalınlığı değerleri ise her iki 

yılda Franquette çeşidinde ön plana çıkmıştır. 

Çalışmada meyve eni ve meyve uzunluğu 

değerlerindeki değişimin sebebi çeşitlerin genotip 

özelliğine bağlanabilir. Yine Chandler ve 

Franquette çeşitlerinden 2014–2015 yıllarında 

elde edilen verim ve kalite parametrelerine ait 

değerler diğer çalışmalardan elde edilen 

bulguların aksine düşük seviyede saptanmıştır [7, 

18]. 

 

 

SONUÇLAR 
 

Niğde yöresinde Chandler ve Franquette 

çeşitleri ile 2014–2015 yıllarında yürütülen 

çalışmada; ağaç başına ortalama verim, dekara 

verim, meyve uzunluğu, meyve eni, meyve 
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ağırlığı, iç oranı ve kabuk kalınlığı özelliklerinde 

yıl × çeşit interaksiyonu; verim etkinliği, iç 

ağırlığı ve protein özelliklerinde ise sadece çeşitler 

istatistiki olarak %95 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. İncelenen özelliklerden verim 

etkinliği, iç ağırlığı ve protein oranı özelliklerine 

ait değerler Chandler çeşidinde Franquette 

çeşidine göre ön plana çıkmıştır. Ağaç başına 

ortalama verim, dekara verim, meyve uzunluğu, 

meyve eni, meyve ağırlığı ve iç oranı özelliklerine 

ait 2014 yılına ortalama değerler Chandler 

çeşidinde Franquette çeşidine göre daha yüksek 

saptanmıştır. Ağaç başına ortalama verim, dekara 

verim, meyve ağırlığı ve iç oranı özelliklerine ait 

2015 yılı ortalama değerleri Chandler çeşidinde 

ilk sırada belirlenirken, meyve uzunluğu, meyve 

eni ve kabuk kalınlığı özelliklerine ait ortalama 

değerler ise Franquette çeşidinde ilk sırada 

saptanmıştır. Ceviz çeşitlerinden Chandler 

çeşidinde her iki yılda ağaç başına verim, dekara 

verim, meyve ağırlığı ve iç oranı özelliklerine ait 

ortalama değerler ön plana çıkarken, meyve 

uzunluğu ve meyve eni değerleri değişkenlik 

göstermiş ve Franquette çeşidinde ise kabuk 

kalınlığı değerleri ön plana çıkmıştır. 

Sonuç olarak, Niğde yöresinde Chandler 

çeşidinin Fraquette çeşidine göre daha iyi 

performans gösterdiği tespit edilmiştir. Fakat hem 

Chandler hem de Franquette çeşitlerinden 

beklenen verim performansı istenilen seviyede 

bulunmamıştır. Bunun nedenlerinin ise iklim 

şartları, toprak koşulları, bitki besleme ve sulama 

gibi faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmanın Niğde iklim koşullarında ve uzun 

yılları kapsayacak şekilde farklı ve çok sayıda 

ceviz çeşitleri ile yürütülmesinin hem il, hem de 

ülke ceviz üreticiliğine katkı sağlayacağı 

kanaatindeyiz. 
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ÇORUM MERKEZ İLÇEDEN SELEKTE EDİLMİŞ BAZI 

CEVİZ GENOTİPLERİNİN MEYVE ÖZELLİKLERİ 

 
 

Orhan KARAKAYA1 Mehmet Fikret BALTA¹ 

Leyla BORUZAN UÇAR2 
 

ÖZET 

 

Araştırma, 2009–2010 yıllarında Çorum ili Merkez ilçede yürütülmüştür. Çalışmada 

bazı meyve kalite özellikleri yönünden öne çıkan, ancak değerlendirmeye alınmayan ceviz 

genotipleri içerisinden seçim yapılmıştır. Meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve randıman 

parametreleri kullanılarak 20 ceviz genotipi seçilmiştir. Seçilen genotiplerde meyve ağırlığı 

7.31 g (19 MR 01)–13.77 g (19 MR 94), iç ağırlığı 5.04 g (19 MR 01)–6.45 g (19 MR 34–19 

MR 102) ve randıman %45.91 (19 MR 114)–%68.94 (19 MR 01) arasında bulunmuştur. 

Çalışma sonucunda bölgenin ceviz genetik kaynakları ortaya çıkarılmış ve var olan 

popülasyon içerisinde standart ceviz yetiştiriciliğine kazandırılabilecek ceviz 

genotiplerinin olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Islah, Juglans regia, meyve ağırlığı, pomoloji 

 

SUMMARY 

 

FRUIT ATTRIBUTE OF SELECTED WALNUTS GENOTYPES FROM ÇORUM 

CENTRAL DISTRICT 

 

The study was carried out during 2009–2010 in Çorum. Central district in this study 

was selected outstanding with regard to some fruit quality characteristic in not evaluation 

walnut genotypes. Twenty walnut genotypes were selected using the nut weight, kernel 

weight and kernel ratio. The selected genotypes had 7.31 (19 MR 01)–13.77 (19 MR 94) g 

nut weight, 5.04 g (19 MR 01)–6.45 g (19 MR 34–19 MR 102) kernel weight, %45.91 (19 

MR 114)–%68.94 (19 MR 01) kernel ratio. The results of the study was revealed walnut 

genetic resources. Also, in current population was observed valuable genotypes for 

standard walnut cultivation. 

 

Keywords: Breeding, Juglans regia, nut weight, pomology 

 

 

GİRİŞ 
 

Ülkemiz Akdeniz ve Yakın Doğu gen 

merkezlerinin sınırları içerisinde yer almakta olup, 

birçok meyve türünün de anavatanıdır. Nitekim 

dünya üzerinde yetiştirilen 138 meyve türünün 

75’i ülkemizde yetiştirilmektedir. Ülkemiz ceviz, 

fındık, elma, armut, kiraz, vişne, ayva, nar ve 

zeytin gibi birçok meyve türünün anavatanı 

arasında yer almaktadır [1]. Bu meyve türlerinden 

ceviz ülkemizde çok eskiden beri yetiştiriliyor 

olması bakımından önemli bir yere sahiptir. 
 

                                                      
1 Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Altınordu/ORDU 
2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, GÜMÜŞHANE 
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Ülkemizin sahip olduğu ceviz popülasyonunun 

büyük bir kısmı tohumdan yetişmiş olup, farklı 

özelliklere sahip milyonlarca ceviz ağacı 

bulunmaktadır. Bu yönü ile ülkemiz ceviz genetik 

kaynakları yönünden önemli bir potansiyele 

sahiptir [14]. 

Ülkemizin sahip olduğu doğal ceviz 

popülasyonu içerisindeki genetik varyasyon, 

birçok araştırıcı tarafından ıslah çalışmaları ile 

ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaya da devam 

etmektedir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 

birçok ümitvar genotip tespit edilmiş ve bunlar 

içerisinden önemli ceviz genotipleri ülkemiz 

meyveciliğine standart çeşit (Şebin, Yalova 1, Şen 

1, Kaman 1, Bilecik) olarak kazandırılmıştır [14]. 

Ülkemizde yapılan ceviz seleksiyon 

çalışmalarına ilk olarak 1968 yılında Ölez [10] 

başlamıştır. Bu çalışmayı Kuzeydoğu Anadolu ve 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Şen (1980)’in yaptığı 

çalışma takip etmiş ve günümüze kadar çok farklı 

araştırıcılar tarafından ceviz seleksiyon 

çalışmaları devam etmiştir [13, 4, 11, 17, 7, 8, 3, 

15]. 

Bu çalışmada Orta Karadeniz Bölgesinde 

bulunan Çorum İlinin Merkez ilçesinde tohumdan 

yetişmiş ceviz popülasyonu içerisindeki üstün 

nitelikli ceviz genotiplerinin belirlenmesi ve 

pomolojik yönden incelenmesi amacı ile 

yapılmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışmanın materyalini Çorum ilinin Merkez 

ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ceviz 

genotipleri oluşturmuştur. 2009–2010 yıllarında 

yapılan incelemeler sonucunda bölgede 

yetiştirilen ceviz popülasyonu içerisinden 120 

ağaç incelemeye değer görülmüştür. 

 

Metot 
 

Çalışmada ıslah amaçları doğrultusunda 120 

genotipten meyve örneği alınmıştır. Meyve örneği 

alınan genotiplerde pomolojik olarak inceleme 

yapılmıştır. Pomolojik özelliklerin belirlenmesi 

amacıyla her genotipe ait 20 adet meyve örneği 

kullanılmıştır. Çalışmada tartılı derecelendirme 

sonucunda seçilmeyen ve bazı meyve kalite 

özellikleri bakımından diğer genotiplerden üstün 

olan 20 genotip değerlendirmeye alınmıştır. 

Değerlendirmeye meyve ağırlığı 13 g’dan, iç 

ağırlığı 6 g’dan ve randımanı %55’ten fazla olan 

genotipler alınmıştır. 

İncelenen genotiplerde meyve ağırlığı ve iç 

ağırlığı 20 adet meyvede 0.001 g’a duyarlı dijital 

hassas terazide belirlenmiştir. Bunu yanı sıra 

meyve eni, meyve boyu, meyve kalınlığı ve 

meyve kabuk kalınlığı 20 adet meyvede 0.01 

mm’ye duyarlı dijital kumpas yardımı ile 

ölçülmüştür. Genotiplerin randıman değerinin 

hesaplanmasında ise aşağıdaki formül 

kullanılmıştır. 

Randıman (%) =
İç ağırlığı

Kabuklu ağırlığı𝑎
× 100 

Bunların yanı sıra çalışmada kabuk rengi (açık, 

esmer ve koyu), iç rengi (açık, sarı, esmer ve 

koyu), kabukta pürüzlülük (düz, orta ve pürüzlü), 

içte damarlılık (düz, hafif damarlı ve çok damarlı), 

meyve şekli (oval, yuvarlak ve uzun), kabukta 

yapışma durumu (var, yok), kabukta kırılma 

durumu (kolay, orta ve zor) ve iç dolgunluğu (iyi, 

orta ve kötü) parametreleri değerlendirilmiştir. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

İncelenen genotiplerde en yüksek meyve 

ağırlığı 13.77 g ve en düşük meyve ağırlığı ise 

7.31 g olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1). Bu 

parametreyi Yarılgaç ve ark. [18] Van yöresi 

cevizlerinde 11.58–14.85 g; Ünver ve Çelik [16] 

Ankara’da yaptıkları çalışmada 10.82–18.74 g; 

Yarılgaç ve ark. [20], Çatak ve Taşpınar yöresi 

ceviz popülasyonunda 7.83–11.44 g; Keleş ve ark. 

[6], Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesinde 

yetiştirilen cevizlerde 8.93–13.92 g; Aslansoy ve 

Kalyoncu [2], Sultandağı ilçesinde yaptıkları 

çalışmada 7.72–11.08 g olarak belirlemişlerdir. 

Çalışmada elde etiğimiz bulgular birçok 

araştırıcının bulguları uyum içerisindeyken, 

Ünver ve Çelik [16]’in değerlerinden düşük 

bulunmuştur. Görülen bu farklılığın ekolojik 

faktörlerden ve yıldan kaynaklı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Selekte edilen genotiplerde en yüksek iç 

ağırlığı 6.45 g ve en düşük iç ağırlığı ise 5.04 g 

olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Meyve iç 

ağırlığını Yarılgaç ve ark. [19], Muş yöresi 

cevizlerinde 5.03–6.89 g; Ünver ve Çelik [16], 
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Ankara yöresi ceviz popülasyonunda 5.62–8.60 g; 

Muradoğlu ve Balta [9], Bitlis yöresi cevizlerinde 

5.00–6.24 g; Yarılgaç ve ark. [20], Çorum ilinin 

Çatak ve Taşpınar yörelerinde 3.75–5.06 g; Keleş 

ve ark. [6], Gümüşhacıköy yöresi cevizlerinde 

4.62–7.36 g; Aslansoy ve Kalyoncu [2], 

Sultandağı yöresinde yetiştirilen cevizlerde 4.33–

6.65 g arasında tespit etmişlerdir. İç ağırlığı 

bakımından elde ettiğimiz değerler Yarılgaç ve 

ark. [19] ve Muradoğlu ve Balta [9]’nın değerleri 

ile benzerken, diğer araştırıcıların değerlerinden 

ise farklılık göstermiştir. 

Seçilen genotiplerde en yüksek randıman 

%68.94 ve en düşük randıman %45.91 olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 1). Nitekim randımanı 

Yarılgaç ve ark. [18], Van yöresi ceviz 

popülasyonunda %44.59–%53.03; Ünver ve Çelik 

[16], Ankara’da yaptıkları çalışmada %42.95–

%57.26; Yarılgaç ve ark. [20], Çatak ve Taşpınar 

yöresi cevizlerinde %36.64–%55.01; Keleş ve ark. 

[5] Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesinde yaptıkları 

çalışmada %47.80–%58.98; Aslansoy ve 

Kalyoncu [2], Sultandağı ilçesinde yetiştirilen 

cevizlerde %55.83–%61.08 arasında 

belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda elde ettiğimiz 

değerler araştırıcıların değerleri ile benzerlik 

göstermektedir. 

 

Çizelge 1. İncelenen ceviz genotiplerin pomolojik 

özellikleri 

Genotip no MA (g) İA (g) İO (%) 
MB 

(mm) 

ME 

(mm) 

MK 

(mm) 

KK 

(mm) 

19 MR 01 7.31 5.04 68.94 35.91 30.12 28.83 0.77 

19 MR 09 12.04 6.20 51.29 37.58 33.78 35.40 1.09 

19 MR 17 10.55 6.24 59.19 35.63 29.65 32.39 1.25 

19 MR 18 11.17 6.31 56.51 36.12 32.89 33.25 1.08 

19 MR 22 11.46 6.12 53.47 35.58 30.95 32.66 1.35 

19 MR 34 10.54 6.45 61.23 37.44 31.19 32.65 0.99 

19 MR 41 11.07 6.25 56.46 38.41 28.16 29.30 1.34 

19 MR 42 9.40 5.90 62.84 36.46 32.83 32.69 1.09 

19 MR 61 12.20 6.12 50.09 35.21 30.68 34.02 1.58 

19 MR 76 11.49 6.18 53.86 37.13 31.54 34.12 1.30 

19 MR 77 11.49 6.34 55.29 39.35 31.22 32.07 1.42 

19 MR 82 10.56 6.31 59.72 37.79 31.19 31.28 1.19 

19 MR 94 13.77 6.35 46.19 35.35 31.95 32.52 1.79 

19 MR 98 11.80 6.29 53.32 39.03 31.38 33.58 1.25 

19 MR 101 11.02 6.11 55.34 36.19 30.77 31.39 1.27 

19 MR 102 12.21 6.45 52.86 41.57 32.40 32.04 1.44 

19 MR 108 9.75 6.17 63.44 34.90 29.77 32.28 1.03 

19 MR 111 12.16 5.71 46.99 35.41 33.40 34.22 1.54 

19 MR 112 12.30 5.86 47.50 39.83 32.34 33.52 1.44 

19 MR 114 13.49 6.20 45.91 37.77 29.38 31.57 1.81 

MA: Meyve ağırlığı, İA: İç ağırlığı, İO: İç oranı, MB: Meyve boyu, 

ME: Meyve eni, MK: Meyve kalınlığı, KK: Kabuk kalınlığı 

 

Çizelge 2. İncelenen ceviz genotiplerin bazı meyve özellikleri 

Genotip no Kabuk rengi İç rengi 
Kabukta 

pürüzlülük 
İçte damarlılık Meyve şekli 

Kabukta yapışma 

durumu 

Kabukta 

kırılma durumu 
İç dolgunluğu 

19 MR 01 Açık Açık Düz Düz Oval Yok Kolay Orta 

19 MR 09 Açık Sarı Düz Düz Oval Yok Kolay Orta 

19 MR 17 Açık Açık Düz Düz Oval Yok Kolay İyi 

19 MR 18 Esmer Açık Orta Düz Yuvarlak Yok Kolay İyi 

19 MR 22 Açık Açık Düz Düz Yuvarlak Yok Kolay İyi 

19 MR 34 Açık Esmer Düz Hafif düz Oval Yok Kolay İyi 

19 MR 41 Koyu Esmer Pürüzlü Hafif düz Uzun Yok Orta İyi 

19 MR 42 Koyu Esmer Pürüzlü Düz Yuvarlak Yok Kolay İyi 

19 MR 61 Açık Açık Düz Hafif düz Oval Yok Orta İyi 

19 MR 76 Açık Sarı Orta Hafif düz Oval Yok Kolay İyi 

19 MR 77 Esmer Açık Orta Düz Uzun Yok Kolay İyi 

19 MR 82 Açık Esmer Orta Düz Oval Yok Kolay İyi 

19 MR 94 Esmer Sarı Pürüzlü Düz Yuvarlak Var Zor İyi 

19 MR 98 Koyu Açık Orta Hafif düz Oval Yok Kolay İyi 

19 MR 101 Koyu Açık Orta Hafif düz Oval Yok Zor İyi 

19 MR 102 Koyu Koyu Orta Çok düz Uzun Yok Orta İyi 

19 MR 108 Esmer Sarı Düz Düz Oval Yok Kolay İyi 

19 MR 111 Açık Açık Düz Düz Yuvarlak Yok Orta Orta 

19 MR 112 Koyu Esmer Pürüzlü Hafif düz Oval Yok Kolay Orta 

19 MR 114 Esmer Açık Orta Düz Oval Yok Orta İyi 
 

 

İncelenen genotiplerde meyve boyu, meyve eni 

ve meyve kalınlığı değerleri, sırasıyla 34.90–

41.57 mm, 28.16–33.78 mm ve 28.83–35.40 mm 

arasında değişiklik göstermiştir (Çizelge 1). 

Özrenk ve ark. [12] Erzincan yöresinde meyve 

boyunu 28.41–36.34 mm, meyve enini 28.31–

36.75 mm ve meyve kalınlığını 28.91–42.56 mm; 

Yarılgaç ve ark. [19], Muş yöresi cevizlerinde 

meyve boyunu 32.36–41.42 mm, meyve enini 

30.82–34.72 mm ve meyve kalınlığını 30.19–

35.59 mm; Balta ve ark. [3], Bitlis’te yaptıkları 

çalışmada meyve boyunu 32.14–36.86 mm, 

meyve genişliğini 32.90–41.22 mm ve meyve 

kalınlığını 29.96–38.32 mm arasında 
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bulmuşlardır. Meyvenin boyutsal özellikleri 

bakımından elde ettiğimiz değerler araştırıcıların 

değerleri ile uyum içerisindedir. 

Selekte edilen ceviz genotiplerinde meyve 

kabuk kalınlığı 0.77 mm ile 1.81 mm arasında 

tespit edilmiştir (Çizelge 1). Nitekim bu 

parametreyi Özrenk ve ark. [12], Erzincan yöresi 

ceviz popülasyonunda 0.71–1.88 mm; Beyhan ve 

Demir [4], Samsun’da yaptığı çalışmada 0.98–

1.65 mm; Muradoğlu ve Balta [9], Bitlis yöresi 

cevizlerinde 1.22–2.05 mm; Yarılgaç ve ark. [20], 

Çatak ve Taşpınar yöresi ceviz popülasyonunda 

1.00–1.95 mm; Taşçı [15], Ordu yöresinde yaptığı 

çalışmada 1.28–1.75 mm arasında tespit etmiştir. 

Elde ettiğimiz bulgular araştırıcıların bulguları ile 

uyum içerisindedir. 

İncelenen genotiplerin kabuk rengi 9 genotipte 

açık, 5 genotipte esmer ve 6 genotipte koyu; iç 

rengi 10 genotipte açık, 4 genotipte sarı, 5 

genotipte esmer ve 1 genotipte koyu; kabukta 

pürüzlülük durumu 8 genotipte düz, 8 genotipte 

orta ve 4 genotipte pürüzlü; içte damarlılık 

durumu 7 genotipte hafif damarlı, 12 genotipte 

düz ve 1 genotipte çok damarlı; meyve şekli 5 

genotipte yuvarlak, 12 genotipte oval ve 3 

genotipte uzun; kabukta kırılma durumu 13 

genotipte kolay, 5 genotipte orta ve 2 genotipte 

zor; iç dolgunluğu 16 genotipte iyi ve 4 genotipte 

orta olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Yarılgaç ve 

ark. [18]’nın Van, Ünver ve Çelik [16]’in 

Ankara’da, Keleş ve ark. [6]’nın Gümüşhacıköy 

yöresinde ve Taşçı [15]’nın Ordu ilinde yaptığı 

çalışmada elde ettiği bulgular ile büyük oranda 

benzerlik göstermektedir. 

 

 

SONUÇ 
 

Çorum ilinin Merkez ilçesinde yürütülen bu 

çalışmada, tohumdan yetişmiş ceviz popülasyonu 

içerisinde incelenen genotiplerin bazı meyve 

özellikleri bakımından önemli sonuçlar elde 

edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre en yüksek 

meyve ağırlığı 13.77 g ile 19 MR 94 nolu 

genotipte, en yüksek iç ağırlığı 6.45 g ile 19 MR 

34 ve 19 MR 102 nolu genotiplerde ve en yüksek 

randıman %68.94 ile 19 MR 01 nolu genotipte 

belirlenmiştir. Ayrıca en düşük meyve kabuk 

kalınlığı ise 0.77 mm ile 19 MR 01 nolu genotipte 

tespit edilmiştir. 
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KAMAN 5 CEVİZ TİPİNİN FENOLOJİK, POMOLOJİK VE 

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 
 

Sebahattin YILMAZ1 Abdurrahim BOZKURT2 

 

ÖZET 

 

Tescilinin yapılmamasına rağmen ülkemizde bazı yerel ceviz genotipleri kabul görmüş, 

bunlar aşılanarak çoğaltılmış ve bahçeler tesis edilmiştir. Ülkemizde tescil edilmeden 

kullanıma başlanmış tiplerden birisi de Kırşehir İli Kaman İlçesi orijinli Kaman 5 

genotipidir. Kaman 1, Kaman 3, Kaman 4 olarak adlandırılan diğer Kaman orijinli 

tiplerin özellikleri, ülkemizde yürütülen adaptasyon çalışmalarında araştırmacılar 

tarafından incelenmiştir. Kaman 5 genotipinin fenolojik ve morfolojik özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, Kaman 5 ceviz 

genotipinin özellikleri, Kırşehir ili Kaman İlçesi, Başköy kasabasında bulunan orijinal 

ağaçta 2007 ve 2015 yıllarında ve bu tip ile kurulmuş bir bahçede bulunan genç ağaçlar 

üzerinde 2015 yılında gözlemler yapılarak belirlenmiştir. 2015 yılı yaz döneminde yapılan 

gözlemler ile genotipin verim potansiyeli, hastalık ve zararlılar yönünden dayanıklılığı 

değerlendirilmiştir. Sonbahar döneminde ise meyvelerin olgunlaşma tarihi belirlenmiş ve 

ayrıntılı pomolojik özellikleri, yağ ve protein içerikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, genotip, Kaman 5, fenoloji, pomoloji, morfoloji, UPOV 

 

SUMMARY 

 

PHENOLOGICAL, POMOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF KAMAN 5 WALNUT GENOTYPE 

 

Some walnut genotypes have been accepted, propagated by budding or grafting and 

used in orchards in our country even though they were not been registered. Kaman 5 which 

is originated from Kaman district of Kırşehir is one of the walnut genotypes that have been 

started to use without variety registration in our country. Characteristics of other Kaman 

originated types named Kaman 1, Kaman 3, Kaman 4 have been investigated by 

researchers on adaptation studies carried out throughout the country but it is not been 

encountered to any study on determination of the phenological and morphological 

characteristics of Kaman 5 walnut genotype. Therefore, characteristics of Kaman 5 walnut 

genotype were determined by observations on original tree that was located in Başköy 

village of Kaman district of Kırşehir in 2007 and 2015 years and on young trees of genotype 

found in a walnut orchard in 2015 year. Yield potential and resistance of genotype in terms 

of diseases and pests were evaluated by observations made during the summer of 2015. In 

fall period, maturation date of nuts, detailed pomological properties, oil and protein 

contents of genotype were determined. 

 

Keywords: Walnut, genotype, Kaman 5, phenology, pomology, morphology, UPOV 

                                                      
1 Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, KIRŞEHİR 
2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Boztepe/KIRŞEHİR 
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GİRİŞ 
 

Türkiye’de geniş genetik farklılıklar gösteren 

ceviz (Juglans regia L) popülasyonları 

bulunmaktadır. Bu popülasyonlardan üstün 

özellikler gösteren tiplerin seçimi büyük ölçüde 

yapılmış ve halen yapılmaya devam edilmektedir 

[3, 2]. Ülkemizde tescil edilmiş ulusal ceviz 

çeşitlerimizin tamamı bu popülasyonlardan 

seleksiyon yolu ile elde edilmiştir [15, 21, 4]. 

Melezleme yolu ile çeşit elde edilmesine yönelik 

olarak çalışmalar yapılmakla birlikte henüz bu 

çalışmalar sonucunda kullanıma sunulmuş yerli F₁ 

çeşidimiz bulunmamaktadır. Yapılan seleksiyon 

çalışmalarından elde edilen birçok tip ise korunma 

altına alınmamış, çeşit tescilinin uzun zaman 

alması ve bazı bürokratik zorluklar belirlenen 

tiplerin tescilinin yapılamamasına sebep olmuştur. 

Çeşit tescilinin yapılmamasına rağmen 

ülkemizde bazı yerel ceviz tipleri kabul görmüş, 

aşılanarak çoğaltılmış ve bunlarla bahçeler tesis 

edilmiştir. Ülkemizde, tescil olmadan kullanıma 

başlanmış tiplerden birisi de Kırşehir İli Kaman 

İlçesi orijinli ve Ziraat Yüksek Mühendisi 

Lokman Avşar tarafından 1990’lı yılların sonunda 

seleksiyon çalışması ile belirlenmiş "Kaman 5" 

olarak isimlendirilen ceviz tipidir. Kaman 

cevizlerinin ülke çapında meşhur olmaya 

başladığı yıllarda bu ceviz tipi meyve 

özelliklerinin iyi olması, kabuk pürüzlüğünün az 

olması, ceviz içinin kabuktan kolay çıkması ve 

lezzetli bulunması sebebiyle Kaman’da ve 

Türkiye’nin değişik yerlerinde aşılanarak 

çoğaltılmıştır. Üretilen fidanlar ile Kaman başta 

olmak üzere, Kırşehir ve Türkiye’nin değişik 

yerlerinde bahçeler kurulmuştur3. 

Kaman 5’in seleksiyon aşamasında belirlenen 

meyve özellikleri dışında diğer çeşit özellikleri 

tam olarak incelenmemiş ve çeşit tesciline yönelik 

herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yerel 

kaynaklarda ve internette bulunan bazı web 

sayfalarında tipe ait güvenilirliği tartışmalı 

bilgilere rastlanmaktadır [6]. Kaman 1, Kaman 3, 

Kaman 4 olarak adlandırılan diğer Kaman orijinli 

tiplerin özellikleri 2000’li yıllarda yürütülen 

adaptasyon çalışmalarında incelenmiş [17] ancak 

aynı dönemde Kaman 5’in adaptasyonuna yönelik 

herhangi bir çalışma yürütülmediği görülmüştür. 

TÜBİTAK 1007 KAMAG "Türkiye Cevizciliğini 

                                                      
3 Kaman Ceviz Fidanı Kooperatifi Başkanı Arif GÖÇMEN 

ile ikili görüşme, Temmuz, 2015 

Geliştirme Entegre Projesi" kapsamında 2008’de 

kurulan adaptasyon bahçelerinde bazı 

lokasyonlarda adaptasyonunun çalışıldığı 

bildirilmekte olup henüz sonuçları ve tüm 

özellikleri ortaya konulmamıştır. 

Tipin apomiktik meyveler verdiği iddiaları 

üzerine apomiksizin belirlenmesine yönelik Şan 

ve Dumanoğlu [18] ile Akcan ve ark. [1] 

tarafından araştırmalar yapılmıştır [18, 19]. 

Ayrıca, Şan ve Dumanoğlu [19] tarafından 

cevizde somatik embriyogenesis çalışmalarında 

Kaman 5 genotipine ait meyveler araştırma 

materyali olarak kullanılmıştır [19]. Bu genotip 

üzerinde meyvelerinin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin belirlenmesine [8], yağ içeriği, yağ 

asitleri kompozisyonunun belirlenmesine yönelik 

araştırmaların yapıldığı görülmektedir [8, 15]. 

Cevizlerin farklı ambalajlarda depolanmasının 

bazı içerik özellikleri üzerine etkisinin 

belirlenmesi [9] ve ülkemizdeki çeşitlerin 

tocopherol içeriklerinin ve depolama süresi 

boyunca değişiminin incelendiği çalışmalarda 

yine Kaman 5 tipine ait meyveler kullanılmıştır 

[10]. Kaman 5 tohumlarının çöğür üretim 

performansı ve tuza toleransları araştırılmış [5, 

16] ayrıca, Ertürk ve Dalkılıç [12] ile Doğan ve 

ark. [11] tarafından moleküler çalışmalara konu 

olmuştur [12, 11]. Tipin tescilli olmamasına 

rağmen, çalışmaların bazılarında çeşit gibi 

değerlendirildiği de görülmüştür. 

Bu çalışmada, Kaman 5 ceviz tipinin 

özelliklerindeki belirsizliği ortadan kaldırmak, 

yanlış bilgileri önlemek, Kırşehir başta olmak 

üzere ülkemizin değişik yerlerinde bu tip ile bahçe 

kurmuş üreticilerin çeşitlerinden emin olmaları 

için bilgi kaynağı oluşturmak amaçlanmıştır. Bu 

amaçla, Kaman ilçesi Başköy kasabasında 

bulunan tipin orijinal ağacında ve üretici 

bahçesindeki genç ağaçlarda gözlemler yapılmış, 

meyve örnekleri alınarak incelenmiş ve tipin 

özellikleri UPOV (International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants) ve Walnut 

Descriptors’e göre tanımlanmıştır [20, 14]. 

Ayrıca, tip üzerine yürütülen çalışmalarda 

belirlenen özellikleri derlenerek burada verilmeye 

çalışılmıştır. 
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MATERYAL VE METOT 

 

Tipin fenolojik ve pomolojik özellikleri 

Kırşehir ili Kaman İlçesi, Başköy kasabasında 

bulunan orijinal ağaç üzerinde 2007 ve 2015 

yıllarında yapılan gözlemler ile morfolojik 

özellikleri ise orijinal ağaç ve üretici bahçesinde 

bulunan genç ağaçlar üzerinde 2015 yılı büyüme 

sezonunda yapılan gözlemlerle belirlenmiştir. 

Tipin orijinal ağacı ilkbahar döneminde (Mart, 

Nisan ve Mayıs ayları) düzenli aralıklarla ziyaret 

edilerek yapraklanma tarihi, erkek ve dişi çiçek 

gelişme tarihleri belirlenmiştir [20]. Yaz 

döneminde yapılan incelemeler ile tipin 

morfolojik özellikleri [14] ile hastalık ve zararlılar 

yönünden dayanıklılığı değerlendirilmiştir. 

Sonbahar döneminde ise meyvelerin olgunlaşma 

tarihi belirlenmiş, pomolojik özelliklerin 

belirlenmesine yönelik olarak meyve örnekleri 

alınmıştır. Bu örnekler üzerinden tipin meyve 

şekil özellikleri belirlenmiştir [20]. Ceviz 

içlerinde toplam yağ içerikleri soxtherm cihazı ile 

belirlenmiş ve Kjehldahl yöntemi ile azot miktarı 

belirlenerek protein oranları (N×6.25) 

hesaplanmıştır [7]. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Fenolojik Özellikler 

 

Genotipin orijinal ağacı üzerinde 2007 ve 2015 

yıllarında gözlemlerle belirlenen erkek 

çiçeklenme başlangıcı ve bitiş, yapraklanma, dişi 

çiçeklenme başlangıç ve bitiş tarihleri, dikogami 

durumu ve cevizlerinin olgunlaşma tarihleri 

Çizelge 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Tipin 

fenolojik tarihleri iklime bağlı olarak değişiklik 

göstermekte olup, Kaman 1 çeşidinin ve Kaman 5 

tipinin orijinal ağaçlarında 2007 yılında aynı 

dönemde yapılan gözlemlerinde tipin ağacının 

Kaman 1 çeşidinden yaklaşık 3–4 gün önce 

uyandığı belirlenmiştir. Her iki yılda yapılan 

gözlemler sonucunda genotipin protogeni 

çiçeklenme gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Pomolojik Özellikler 

 

Orijinal ağaçtan 2007 ve 2015 yılında alınan 

meyve örneklerinde ortalama kabuklu meyve 

ağırlıkları sırasıyla 12.28 ve 12.55 gr, iç ağırlığı 

6.28 ve 6.12 gr, randıman değerleri ise %50.97 ve 

%48.45 olarak belirlenmiştir. 2017 yılında alınan 

meyve örneklerinde ham yağ oranının %62, 

protein oranını ise %15.98 olarak belirlenmiştir. 

Genotipin UPOV’a göre ayrıntılı olarak 

belirlenmiş meyve özellikleri ve diğer bazı meyve 

özellikleri Çizelge 2’de ayrıntılı olarak 

listelenmiştir ayrıca kabuklu bütün cevizlerin 

farklı açılardan görünüşlerini, enine ve dikine 

kesilmiş görünüşlerini ve bütün bir için 

görünüşünü içeren fotoğraf Şekil 1’de verilmiştir. 

Ayrıntılı meyve şekil özellikleri ise UPOV 

çizimleri ile orijinal meyveden alınan görüntülerle 

birlikte Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

Morfolojik Özellikler 

 

Tipin orijinal ağacının yarı dik gelişme 

formunda ve seyrek bir dal yapısına sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Orijinal ağaç yaşlanmış olup 

bazı ana dallarında ve çok yıllık dallarında 

kurumalar bulunmaktadır. Yarı dik gelişim ve 

seyrek dal yapısı üretici bahçesinde bulunan 

Kaman 5 ağaçlarında da belirlenmiştir. Tipin 

UPOV ve Walnut Descriptors’e göre belirlenmiş 

ayrıntılı ağaç özellikleri Çizelge 4’te ayrıntılı 

olarak verilmiştir [20, 14]. Tipte dişi çiçek 

oluşumunun yıllık dallar üzerinde terminal ve sub 

terminal (uç altı dallarda) tomurcuklarda 

gerçekleştiği belirlenmiş olup yan dallarda meyve 

verme oranının %10 düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Kaman 5 Ceviz Genotipi Üzerine Yapılan 

Çalışmalar ve Belirlenen Özellikleri 

 

Kaman 5 ceviz tipi üzerine yapılan çalışmalar 

genellikle meyve özelliklerinin ve içeriklerinin 

belirlenmesine yöneliktir. Çalışmalarda tipin 

kabuklu meyve ağırlığı, iç ağırlığı, randıman, 

meyve boyutları, ham yağ ve protein miktarları 

başta olmak üzere birçok kimyasal özelliği 

belirlenmiştir [15, 8, 9, 10]. Özcan ve ark. [15]’nın 

beş farklı ceviz çeşidinin özelliklerini 

inceledikleri çalışmada, Kaman 5’in önemli 

pomolojik ve içerik özellikleri belirlenmiştir. 

Bakkalbaşı ve ark. [8] tarafından yapılan, yedi 

farklı ceviz çeşidinin incelendiği diğer bir 

çalışmada da 2004 ve 2005 yıllarında alınan 

meyve örneklerinde genotipin pomolojik ve bazı 

içerik özellikleri belirlenmiştir. Bu iki çalışmada 
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belirlenen ortak pomolojik değerler ve değişik 

içerik özelliklerine ilişkin sonuçlar Çizelge 5’de, 

yağ asidi kompozisyonuna ilişkin sonuçlar ise 

Çizelge 6’da birleştirilerek verilmiştir. Yağ asitleri 

kompozisyonu incelendiğinde, Kaman 5 ceviz 

tipine ait ceviz içlerinin tekli doymamış (MUFA) 

ve çoklu doymamış (PUFA) yağ asitleri içeriği 

bakımından oldukça zengin olduğu ve 

çalışmalarda belirlenen miktarların da birbirine 

yakın olduğu görülmektedir [15, 8]. Genotipe ait 

ceviz içlerinde bulunan fenolik bileşiklerin 

miktarları ve tokoferol içerikleri [9], iç ceviz renk 

değerleri, şeker miktarları ise sadece birer 

çalışmada incelemeye konu olmuştur [8]. Ayrıca 

tohumlarının çöğür yetiştirmek için 

performanslarının değerlendirildiği çalışmada, 

gelişme performansı ve tuza tolerans yönünden 

üstün özellikler gösterdiği belirlenmiştir [5, 16]. 

 

 

Çizelge 1. Kaman 5 ceviz tipinin 2007 ve 2015 yıllarında belirlenen fenolojik özellikleri 

Table 1. Phenological characteristics of Kaman 5 walnut genotype observed in 2007 and 2015 
Özellikler 

Characteristics 

Gözlem Yılı / Year of observation 

2007 2015 

Yapraklanma tarihi / Leafing date 14.04 20.04 

Erkek çiçeklenme başlangıcı / Beginning of male flowering 12.04 15.04 

Polen yayma başlangıç / Beginning of pollen dispersal 12.05 15.05 

Erkek çiçeklenme bitiş / End of male flowering 20.05 24.05 

Dişi çiçeklenme başlangıcı / Beginning of female flowering 25.04 10.05 

Dişi çiçeklenme bitişi / End of female flowering 07.05 28.05 

Erkek Çiçeklenme Zamanının Dişi Çiçeklenme ile Karşılaştırılması (Dikogami tipi) 
Comparison of male and female flowering (dikogami) 

Protegeni Protegeni 

Meyvelerin olgunlaşma tarihi / Maturation date of nuts Eylül III. hafta Eylül III. Hafta 

 

Çizelge 2. Kaman 5 tipinin UPOV’a göre belirlenen meyve özellikleri ile diğer bazı meyve özellikleri 

Table 2. Fruit characteristics of Kaman 5 genotype according to UPOV and other fruit characteristics 
Meyve özellikleri 

Fruit characteristics 

Gözlem Yılı / Year of observation 

2007 2015 

Meyve Ağırlığı (g) / Nut weight 12.28 12.55 

İç Ağırlığı (g) / Kernel weight 6.28 6.12 

Randıman (%) / Percentage of weight relative to total weight of nut 50.97 48.45 

Kabuk Kalınlığı (mm) / Shell thickness 1.20 1.32 

Yuvarlaklık İndeksi / Roundness index 0.97 0.97 

Ham yağ oranı (%) / Percentage of crude oil content – %62 

Protein oranı (%) (N × 6.25) / Percentage of crude protein – %15.98 

Kabuğunun İki Parçasının Birbirine Tutunma Kuvveti (Çok zayıf, zayıf, orta, kuvvetli, çok kuvvetli) / 

Adherence of two halves of shell 
Zayıf 

Primer ve Sekonder Ayırıcı Zarların Kalınlığı / Thickness of primary and secondary dividing membranes İnce 

Meyve İçinin Kabuktan Ayrılma Durumu / Ease of removal two halves of shell Çok Kolay 

İç Rengi (Çok açık, açık, orta, esmer) / Intensity of kernel color Açık 

Kabuk pürüzlülüğü (Hafif, orta, derince, kabarık) / Shell roughness Hafif 

Boş meyve oranı (%) / Percentage of empty nuts 0 

İçte büzüşme oranı (%) / Percentage of shriveled kernels %5 

İç çürüklüğü oranı (%) / Percentage of decayed kernels 0 

İç kurdu zarar oranı (%) / Percentage of codling moth damaged of nuts 0 

İç dolgunluğu / Fillness İyi 

 

Çizelge 3. Kaman 5 genotipinin UPOV’a göre meyve şekil özellikleri 

Table 3. Nut shape properties of Kaman 5 genotype according to UPOV criterions 
Meyve şekil özellikleri / Characteristics UPOV şekli / Shape in UPOV descriptors Orijinal meyvenin görünüşü / Appearance of original nut 

Yanaktan dikine kesit şekli 
Shape in longitudinal section through 

suture 

  
1–Circular Yuvarlak 
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Meyve şekil özellikleri / Characteristics UPOV şekli / Shape in UPOV descriptors Orijinal meyvenin görünüşü / Appearance of original nut 

Meyvenin ayrılma yerinden dikine kesit 

şekli 
Shape in longitudinal section 

perpendicular to suture 

  
5–Broad trapezium Yayvan yamuk 

Meyvenin yatay kesit şekli 

Shape in cross section 

  
1–Oblate Basık 

Meyvenin yanaktan taban kısmı şekli 

Shape of base perpendicular to suture 

  
3–Truncate Küt 

Meyvenin yanaktan üst kısmının şekli 

Shape of apex perpendicular to suture 

  
3– Truncate Küt 

Meyve uç çıkıntısının belirginliği 
Prominence of apical tip 

  
3–Weak Zayıf 

Meyve ayrılma yerindeki çıkıntının 
(ped) yanağa göre pozisyonu 

Position of pad on suture 

  
3–On whole length Üst 2/3’lük kısımda 

Meyve ayrılma yerindeki çıkıntının 

belirginliği 
Prominence of pad on suture 

  
5–Medium Orta 

Meyve ayrılma yerindeki çıkıntının 
(Ped) genişliği 

Width of pad on suture 

  
5–Medium Orta 
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Meyve şekil özellikleri / Characteristics UPOV şekli / Shape in UPOV descriptors Orijinal meyvenin görünüşü / Appearance of original nut 

Meyve ayrılma yerin üzerindeki (Ped) 

oluklarının derinliği 
Longitudinal section perpendicular to 

suture 

  
5–Medium Orta 

 

Çizelge 4. Kaman 5 ceviz tipinin UPOV ve Walnut Descriptors’e göre ağaç özellikleri 

Table 4. Tree characteristics of Kaman 5 genotype according to UPOV and Walnut Descriptors 
Bulunduğu yer / Location of tree Başköy Kasabası, Kaman 

Bulunduğu yükseklik (m) / Altitude of tree location 1250 m 

Ağacın yaşı / Age of tree 45–50 

Ağacın boyu (m) / Height of tree 10–12 

Meyve gözlerinin hâkim olarak bulunduğu yer / Predominant location of fruit buds Yıllık sürgünlerin ucunda 

Yan dallarda meyve verme oranı (%) / Percentage of lateral fruitfulness 10 

Yeşil kabuğun meyve düştükten sonra ağaçta kalma durumu / Husk persistence on tree after nut fall Kalmıyor 

Ağacın gelişme kuvveti / Vigor of tree Kuvvetli 

Ağacın gelişme habitusu / Growth habit of tree Yarı dik 

Dal sıklığı / Density of branch Seyrek 

Bir yıllık sürgünlerin rengi / Color of one year old shoot Yeşilimsi kahverengi 

Yaprak ekseninin ağaçta kalma durumu / Persistence of rachis Kalmıyor 

Yaprakçıkların şekli / Shape of lateral leaflets Dar eliptik 

Antraknoz durumu/Derecesi / Anthracnose status/ Intensity Var / Şiddetli 

 

Çizelge 5. Kaman 5 ceviz genotipinin araştırmalarda belirlenen meyve özellikleri ve meyvelerin 

kimyasal özellikleri 

Table 5. Pomological properties and chemical contents of nuts of Kaman 5 genotype that were 

determined in researches 

Özellikler / Characteristics Özcan ve ark. [15] 
Bakkalbaşı ve ark. [10] 

2004 2005 

Kabuklu Meyve Ağırlığı (g) / Nut weight 12.96±1.00 12.27±0.27 14.01±0.32 

İç Ağırlığı (g)  / Kernel weight 7.82±0.005 6.27±0.18 7.53±0.21 

Randıman (%) / Ratio of kernel to nut weight 53±0.4 50.97±0.48 53.63±0.47 

Kuru Madde (%) / Dry matter 99.59±0.02 97.02±0.05 96.81±0.15 

Ham yağ (%) / Crude oil 72.13±4.68 66.73±0.04 67.87±1.2 

Ham Protein (%) / Crude protein 8.10±0.55 15.46±0.43 (N×5.3) 14.18±0.38 

Meyve çapı (L) / Length of Nuts 36.72±1.22 – – 

Kabuk ağırlığı (g)  / Shell weight 6.69±0.01 – – 

Peroksit değeri (meq O2/kg) / Peroxide value 3.5294±0.0004 – – 

Ham lif (%) / Crude fiber 3.90±0.60 – – 

Ham selüloz (%) / Crude cellulose – 5.72±1.0 7.15±0.29 

Asitlik (%)(mg/100g) / Acidity 0.5628±0.0101 (%) 0.35±0.035 (mg/100 g) 0.39±0.06 (mg/100 g) 

pH / pH – 5.82±0.05 5.90±0.07 

Sabunlaşma değeri / Saponification value 114.60±0.01 – – 

Kül (%) / Ash 1.985±0.431335 1.72±0.13 1.62±0.06 

Refraktif İndeksi (nD20) / Refractive index 1.535±0.0005 – – 

–Belirlenmemiş / –Not studied 

 

Çizelge 6. Kaman 5 ceviz tipinin meyvelerinde belirlenen yağ asitleri ve miktarları 

Table 6. Fatty acide profile and quantitities determined in nuts of Kaman 5 genotype 

Doymuş yağ asitleri (%) 

Saturated fatty acides (SFA) 

Yağ asitleri (%) 

Fatty acides 
Özcan ve ark. [15] Bakkalbaşı ve ark. [10] 

Palmitik (C16:0) 6.5 – 

Stearik (C18:0) 2.6 2004 2005  

Doymamış yağ 
asitleri (%) 

Unsaturated 

fatty acides 
(UFA) 

Tekli doymamış yağ asidi (%) 

Mono unsaturated fatty acides 

(MUFA) 

Oleik (C18:1) 26.4 

90.4 

 

91.02±0.87 91.70±0.81 

 

2004 2005 

Çoklu doymamış yağ asidi % 
Poly unsaturated fatty acides 

(PUFA) 

Linoleik (C18:2) 49.7 
64.0 68.24±0.42  68.09±3.32 

Linolenik (C18:3) 14.3 
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Şekil 1. Kaman 5 ceviz genotipine ait meyvelerin farklı açılardan görünüşleri, 2015 (Orijinal) 

Figure 1. Appearence of nuts of Kaman 5 walnut genotype from different aspects, 2015 (Original) 

 

 

SONUÇ 
 

Kaman orijinli olan genotip tescil edilmemiş 

olsa da çoğaltılarak fidanları ile çok sayıda bahçe 

kurulmuştur. Cevizlerde, kabuklu ceviz, iç ceviz 

özelliklerinin belirlendiği birçok çalışmada ve 

moleküler düzeyde yapılan araştırmalarda 

materyal olarak kullanılmıştır. Bu çalışma ile 

orijinal ağacın ve meyve özelliklerinin UPOV ve 

Walnut Descriptors’e göre tanımlaması yapılmış 

olup genotipi tanımak için bir kılavuz 

oluşturulmuştur ve bu yolla bilgi eksikliğinin, 

karışıklığının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada yapılan fenolojik gözlemler sayesinde, 

Kaman 5’in erken yapraklanan bir genotip olduğu, 

protegeni çiçeklenme gösterdiği, meyvelerini 

sonbaharda erken olgunlaştırdığı belirlenmiştir. 

Yapılan pomolojik değerlendirmede, tipin meyve 

ağırlığının ticari çeşitler için bir eşik olan 12 

gramın üzerinde olduğu, iç randımanının %50 

düzeyinde, meyve boyutları itibarı ile orta 

büyüklükte ve yuvarlak şekle sahip olduğu ve yine 

kabuklu olarak pazarlamada avantaj sağlayacak 

hafif kabuk pürüzlülüğüne sahip olduğu 

saptanmıştır. İç cevizlerin analizlerle belirlenen 

yağ ve protein içeriklerinin ise tüketim için 

tatminkâr değerlerde olduğu ve daha önceki 

çalışmalarda elde edilen veriler ile de uyumlu 

olduğu bulunmuştur. Genotipe ait ağaçların, 

kuvvetli ve yarı dik formda gelişim gösterdiği, 

seyrek dallanma gösterdiği, baskın olarak uç 

dallarda meyve verdiği, yan dallarda meyve verme 

oranının düşük olduğu ve antraknoza hassas 

olduğu belirlenmiştir. Genel anlamda, genotipin 

öne çıkan özelliğinin, kabuklu ve iç ceviz kalitesi 

olduğu görülmüştür. Kaman 5 üzerine yürütülen 

diğer çalışmaların derlenmesi sayesinde de toplam 

yağ içeriği ve yağ asidi kompozisyonu 

bakımından üstün özelliklere sahip olduğu, aynı 

zamanda tohumlarından çöğür üretim 

performansının iyi olduğu belirlenmiştir. Genetik 

kaynak olarak önemli bir değere sahip genotipin 

önümüzdeki süreçte koruma altına alınmasına ve 

tesciline yönelik çalışmalar başlatılmıştır.  
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SEBEN (BOLU) YÖRESİ CEVİZ (Juglans regia L.) 

YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 
 

Ferhad MURADOĞLU1 Faruk ÇETİN2 Emrah GÜLER¹ 
 

ÖZET 

 

Bu çalışma, Seben (Bolu) ilçesinde var olan ve son yıllarda yoğun bir şekilde kurulan 

ceviz bahçelerinin durumu, üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve bunlara yönelik bazı 

önerilerde bulunmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın ana materyalini Seben 

yöresinde kurulu bulunan ceviz bahçesi sahipleri ile yapılan yüz yüze anket çalışması 

oluşturmuştur. Çalışma sonuncuna göre üreticilerin bahçe yerinin seçiminde %50 

oranında uzman desteği aldığı, kurulan bahçelerin %60’nın 6×8 m aralıklarla dikildiği, 

ilkbahar dikimin (%80) güz dikimine tercih edildiği, kapama bahçe oranın %55 olduğu ve 

fidan dikiminde yabancı çeşitlerin (%70 Chandler/Franquette) tercih edildiği 

görülmüştür. Üreticilerin tüplü fidan dikimini tercih ettiği ve ceviz bahçelerinin 1–15 yaş 

aralığında olduğu belirlenmiştir. Yörede bahçelerin kapama bahçe ve standart çeşitlerle 

kurulması, sık dikimin tercih edilmesi ve ceviz bahçesi tesisine yönelik teşvikler yörede 

ceviz yetiştiriciliğinin gelişmesine olumlu katkılar sağlayacak niteliktedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Seben, üretim 

 

SUMMARY 

 

AN OVERVIEW ON PROBLEMS AND SOLUTIONS OF WALNUT (Juglans regia L.) 

PRODUCTION IN SEBEN (BOLU) REGION 

 

The survey was conducted to get information about the situation of pre–existed and 

intensive establishment of new walnut gardens, problems faced by growers and to suggest 

some recommendations about these problems faced by producers in Seben region of Bolu 

province. The Questionnaire have been done by face to face survey from local walnut 

gardener in Seben region of Bolu province. Survey results depicted that 50% of 

nurseryman selected garden’s locations according to the recommendation of concerned 

expert, 60% gardeners established gardens in 6×8 m planting distances, 80% fall planting 

was preferred over spring planting, percentage of only walnut garden is 55% and 70% 

farmers preferred foreign varieties (Chandler/Franquette) over local, The producers 

preferred tubed planting and the age of walnut gardens was determined between 1 and 15 

years. In the region, farmers preferred only walnut garden with the standard commercial 

varieties, prefer narrow plant distance and encouraging the walnut gardeners to grow 

walnut which has capacity to provide a positive contribution to the development of walnut 

cultivation. 

 

Keywords: Walnut, Seben, production 
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GİRİŞ 
 

Farklı iklim özelliklerine sahip olan Anadolu, 

birçok meyve türünde olduğu gibi cevizinde 

(Juglans regia L.) başlıca gen merkezlerinden 

biridir. Ceviz (Juglans regia L), Karpat dağlarının 

güneyinden itibaren Doğu Avrupa ve Türkiye, 

Irak, İran’ın doğusundan ve Himalaya dağlarının 

arkasında kalan ülkeleri içeren geniş bir alanın 

tabii bitkisi olup dünyada yaygın olarak 

yetiştiriciliği yapılan ceviz türü olan Julans regia 

L. türüdür [3]. 

Dünya ceviz üretimi incelendiğinde, 1.700.000 

ton ile Çin ilk sırada, 453.988 ton ile İran ikinci 

sırada, 420.000 ton ile ABD 3. sırada yer 

almaktadır. Türkiye ise 212.140 ton üretim ile 

yıllık ceviz üretimi bakımından 4. sırada yer 

almaktadır [4]. Ülkemizde son yıllara kadar 

cevizin tohumdan yetişen çöğür ağaçları ile 

yetiştirilmesi, farklı özelliklere sahip genetik 

açılım gösteren çok değerli ceviz gen 

kaynaklarının oluşmasına neden olmuştur [10]. 

Ülkemizde, Ceviz konusunda bugüne kadar 

yürütülen çalışmalarda; çoğaltılan çeşitlerle 

bölgesel ve yöresel şartlar dikkate alınmadan, 

değişik ekolojik koşullardaki adaptasyon 

yetenekleri araştırılmadan bahçe kurulması, 

standart çeşitlerle kapama bahçeler 

kurulamadığından verimliliğin düşük olması, 

ekolojik koşullara uygun çeşitlerin seçilememesi, 

hastalık–zararlı mücadelesinin yetersiz olması, 

sulama, gübreleme ve budama gibi teknik ve 

kültürel uygulamaların ihmal edilmesi, çeşit ıslahı 

çalışmalarının dünyada ceviz üretiminde söz 

sahibi olan ülkeler seviyesinde olmaması ve 

ismine doğru fidan üretiminde yaşanan sorunlar 

ceviz yetiştiriciliğinin temel sorunları arasındadır 

[5, 6, 7, 8]. Dünya ceviz yetiştiriciliği ve 

ticaretinde önemli bir yere gelebilmemiz için 

ülkemizde çok zengin popülasyon içinden üstün 

nitelikli ceviz elde edilmesi ve çoğaltılması ile 

standardizasyonun sağlanarak, bu çeşitlerle çok 

sayıda kapama bahçelerin kurulması 

gerekmektedir. Ülkemizde son yıllar da ceviz 

yetiştiriciliğinde olumlu gelişmeler yaşanmış ve 

aşılı ceviz fidanı üretiminin fidancılık içinde karlı 

bir üretim kolu haline gelmesi birçok kişiyi aşılı 

ceviz fidanı üretimine sevk etmiştir. Oysa daha 

birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’de çöğür 

anaçlarla ceviz bahçeleri kurulurken, günümüzde 

aşılı fidan tercih edilir hale gelmiştir [1]. Ülkemiz 

ceviz yetiştiriciliğinde çeşit standardizasyonunun 

sağlanması verim ve kaliteyi artıracağı gibi; 

bakım, sulama, ilaçlama ve hasat gibi işlemleri de 

kolaylaştırarak daha verimli bir yetiştiriciliği 

temin edecek ve dışsatım açısından önemli bir 

unsuru teşkil eden standart ceviz çeşitleri ile 

ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır. Ceviz 

yetiştiriciliğinde standardın sağlanması kuşkusuz 

bilinçli üreticiler tarafından yetiştiriciliğin 

yapılması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle ceviz 

yetiştiriciliği yapılan yörelerin üretim 

potansiyellerinin belirlenmesi, yöre ekolojisine 

uygun çeşit önerilmesi, bahçe tesisinde uygun 

teknik ve kültürel işlemlerin yapılması ve uygun 

hasat ile pazarlama olanaklarının belirlenerek 

olası çözüm önerilerinin sunulması 

gerekmektedir. 

Bu çalışmada, Batı Karadeniz bölgesinde 

bulunan mikro klima özelliğe sahip Seben (Bolu) 

yöresinde ceviz yetiştiriciliğinin potansiyelini, 

ceviz yetiştiricilerinin mevcut durumunu ve 

sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri 

getirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda; yörede hali 

hazırdaki ceviz yetiştiriciliğinde karşılaşılan 

sorunlar ve bilgi eksikliği tespit edilerek bazı 

önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın 

sonuçlarının gerek yöre ceviz yetiştiriciliğinin 

gelişmesi gerekse ülkemizde benzer sorunlara 

sahip yörelerde ceviz yetiştiriciliğine olumlu 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Araştırmanın ana materyalini, Batı Karadeniz 

bölgesi içerisinde bulunan Bolu ilinde yoğun ceviz 

yetiştiriciliği yapılan Seben yöresinde kurulan 

ceviz bahçeleri dikkate alınarak anket yöntemi ile 

toplanmış veriler oluşturmuştur. Çalışma boyunca 

20 üreticinin ceviz bahçesi incelenmiş, anket ve 

gözlemler yapılmıştır. Örnek bahçeler tarım ilçe 

müdürlüğünün çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS ceviz 

yetiştiriciliği yapan çiftçiler) kayıtlı 

yetiştiricilerden seçilmiştir. ÇKS verilerinden 

ceviz yetiştiriciliği yaptığı belirlenen 20 çiftçiyle 

birebir görüşülmüştür. Anket çalışması, 2016 yılı 

ilkbahar döneminde Neyman yöntemine göre [9], 

çoktan seçmeli sorular sorularak yapılmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Ülkemiz çok farklı iklim özelliklerine sahip 

olduğundan dolayı karlı bir üretim için doğru 

bahçe yeri seçimi, uygun tür ve çeşitlerle bahçe 

kurulması gerekmektedir. Çalışmada üreticilerin 

bahçe yeri planlanması ve seçiminde dikkate 

aldıkları kriterler ile neden ceviz bahçesi tesis 

etmeyi tercih ettikleri Şekil 1 ve Şekil 2’de 

sunulmuştur. Bahçe yeri seçiminde üreticilerin 

%50’si kendisinin karar verdiğini, %40’ı ziraat 

mühendisine danıştığını ve %10’u ise diğer 

kuruluşlardan destek aldıklarını belirtmişlerdir. 

Üreticilerin neden ceviz bahçesi kurmaya karar 

verdikleri sorusuna cevapları ise %50 oranında 

bakım, saklama, pazarlama kolaylığı ve karlılık, 

%25 oranında bakım, saklama ve karlılık, %15 

yalnız bakım kolaylığı ve %10 oranında saklama 

ve pazarlama kolaylığı olduğu şeklindedir. 

Kullanılan anaç, ekolojik şartlar ve bakım 

koşullarına göre dikim aralıkları değişmekle 

birlikte cevizlerde 12×12 m, 10×10 m, 10×8 m 

veya 8×8 m dikim aralıkları kullanılmaktadır. Son 

yıllarda ceviz bahçelerinin tesisinde çeşitlerin 

gelişme durumu ve bahçe ömrü dikkate alınarak 

dikim mesafeleri 7.5×7.5 m, 8×4 m, 7×3.5 m ve 

daha sık dikim mesafeleri önerilmektedir [3]. 

İncelenen ceviz bahçelerinde en çok kullanılan 

dikim aralığı %60 ile 6×8 m olarak belirlenmiştir. 

Bunu %35 ile 7×5 m, %5 ile 8×8 m dikim 

aralıkları izlemiştir (Şekil 3). İncelenen ceviz 

bahçelerinin hiç birinde 10×10 m dikim aralığına 

rastlanmamıştır. İncelenen ceviz bahçelerinde 

ceviz fidanlarının dikim şeklinin %55 kapama 

bahçe, %30 sınır ağacı, %10 koleksiyon bahçesi 

ve %5 hem sınır hem de koleksiyon bahçesi 

şeklinde tesis edildiği görülmüştür (Şekil 4). 

İncelenen bahçelerde üreticilerin bahçe 

kurulumunda Ziraat mühendisi ve fidancılardan 

teknik destek aldıkları belirlenmiştir. Üreticilerin 

%40’nın çeşit tercihlerinde ziraat mühendisinden 

yararlandığı belirlenmiştir. Bunu %25 ile Ziraat 

mühendisi ve Fidancılar, %20’sı yalnız 

Fidancılardan ve %15’nın ise kendi bilgisi ile 

bahçe tesisini yaptığı belirlenmiştir (Şekil 5). 

Üreticilerin bahçe kurarken yabancı çeşitlere 

yöneldiği ve çöğürle bahçe kurma yerine standart 

çeşitlerle bahçe kurmanın yaygınlaştığı 

belirlenmiştir. İncelenen bahçelerde üreticilerin 

%70’i Chandler/Franquette çeşidi ile bahçe tesis 

ettiği bunu %20 çöğür, %5 Chandler/Fernor ve %5 

Şebin/Bilecik çeşitleri takip etmiştir (Çizelge 6). 

Üreticilerin bahçe kurulumunda ana çeşit olarak 

Chandler çeşidini geç çiçek açması ve yan 

dallarda meyve veriminin yüksek olmasından 

dolayı çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Akça 

[1]’a göre vejetasyon süresi kısa olan yerlerde 

yeterli toplam sıcaklık ihtiyacınınım 

karşılanamaması Chandler ceviz çeşidinde iç 

dolgunluğunda sorunlar yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle ülkemiz ceviz 

yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitlerin farklı 

ekolojik koşullarda adaptasyon yetenekleri yeterli 

ve bilimsel olarak araştırılmadığı ve çeşit 

seçiminin hangi çeşidin hangi ekolojide 

yetiştirilmesi gerektiği belirlenmemesi önemli 

sorunlar teşkil etmektedir [2, 11]. 

Fidan dikim zamanı ekolojiye göre değişmekle 

birlikte kar örtüsü yönünden bir sıkıntı yoksa ve 

kış aşırı soğuk geçmiyorsa sonbahar dikimi tercih 

edilebilir. Fakat cevizler için ilkbahar dikimi çoğu 

zaman sonbahar dikimine tercih edilebilir [3]. 

Şekil 7’de görülebileceği gibi fidan dikim zamanı 

olarak üreticilerin %80’ni ilkbahar dikimini tercih 

etmiştir. Geriye kalan üreticilerin %10’u sonbahar 

dikimi ve %10’da sonbahar/ilkbahar dikimi tercih 

ettiği belirtmişlerdir. Kaşka [5]’a göre çıplak 

köklü fidanlarda saçak kök gelişimi ve kılcal 

köklerinin tüplü fidanlara nazaran daha iyi 

geliştiği uygun paketlenmiş ve yerinden sökülmüş 

çıplak köklü fidanların daha hızlı geliştiği 

belirlenmiştir. Ayrıca su düzeninin ve dikim 

zamanın doğru tespit edilmesi halinde, çıplak 

köklü fidanlarla yapılan dikimlerde daha başarılı 

sonuçlar alındığı belirtilmiştir. Çalışmada 

incelenen bahçelerde dikim aşamasında 

üreticilerin %55’i bahçe tesisinde tüplü fidan 

tercih etmiştir. Bunu sırasıyla %15’i çıplak köklü 

fidan, %25 ise çıplak köklü/tüplü fidan ve %5’i ise 

çöğürle bahçe tesis etmeyi tercih etmiştir (Şekil 8). 

Şekil 8’de görülebileceği gibi incelenen 

bahçelerde üreticilerin %65’inin hiç budama 

yapmadığı, %20’sinin budama konusunda ziraat 

mühendisinden destek aldığı %15’inin ise 

budamayı kendisinin yaptığını belirtmiştir. Ayrıca 

incelenen ceviz bahçelerinde üreticilerin %35’inin 

toprak analizi yaptırdığı yalnız yaprak analizi veya 

toprak ile yaprak analizini birlikte ise hiç bir 

üreticinin yaptırmadığı belirlenmiştir (Şekil 9). 

Üreticilerin %70’inin bitki koruma ve 

mücadelesinde kendi bilgisi ve ilaç bayilerinden 

destek aldığı, %15’inin yalnız kendi bilgisiyle, 
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%15’inin ise yalnız ilaç bayilerinden destek 

aldıklarını belirtmişlerdir(Çizelge 10). Çalışmanın 

yürütüldüğü bahçelerde bulunan fidanların 

%70’inin 5–8 yaş aralığında, %20’sinin 9–15 yaş 

aralığında ve %10’nun ise 15+ yaş üstü olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 11). 

Ankete katılan üreticilerin %85’inin ceviz 

yetiştiriciliğin tarım dışı faaliyet olarak yaptıkları 

ve cevizle uğraşan üreticilerin yaş ortalamasının 

48 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üreticilerin 

tamamına yakının ceviz bahçesinde ara tarımı 

uyguladıkları ve bahçelerin bazı yıllarda ilkbahar 

geç donlarından zarar gördüğünü belirtmişlerdir. 

Ayrıca üreticilerin son zamanlarda ceviz 

yetiştiriciliğinin ekonomik olarak karlı olduğu 

kanısında oldukları ve ceviz bahçesi kurulumunda 

verilen teşviklerin kapama ceviz bahçesi 

kurulumuna olumlu katkı sağladığını 

belirtilmişlerdir. 

 

 
Şekil 1. Bahçe yeri seçiminde başvurulan 

kaynaklar 

Figure1. The Sources referenced for the selection 

of garden location 

 

 
Şekil 2. Ceviz Bahçesi kurulum nedenleri 

Figure 2.The causes of walnut garden establishing 

 
Şekil 3. Bahçe tesisinde tercih edilen dikim sıklığı 

Figure 3. The preferred planting distance at 

establisment 

 

 
Şekil 4. Ceviz bahçesinin kurulum şekli 

Figure 4. The establishing form of walnut garden 

 

 
Şekil 5. Bahçe kurulumda teknik destek alınan 

kaynaklar 

Figure 5. Technical supports for establishment 

garden 

 

 
Şekil 6. Bahçe kurulumunda tercih edilen çeşitler 

Figure 6. Preferred cultivars in the garden 

establishing 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ziraat Mühendisi Kendim Diğer Kuruluşlar

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Pazarlama

saklama

kolaylığı

Pazarlama

saklama ve

bakım

kolaylığı

Bakım

kolaylığı

Pazarlama

saklama,

bakım

kolaylığı ve

karlılık

%

0

20

40

60

80

100

7X5 8X6 8X8 10X10

%

0

20

40

60

80

100

Sınır Kolleksiyon Kapama Koleksiyon ve

sınır

%

0

20

40

60

80

100

Ziraat

mühendisi

Fidancı Ziraat

mühendisi/

Fidancı

Kendim

%

0

20

40

60

80

100

%



259 
F. MURADOĞLU, F. ÇETİN, E. GÜLER / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 255–260 (2017) 

 
Şekil 7. Bahçe kurulumunda tercih edilen dikim 

zamanı 

Figure 7. Preferred planting time for the garden 

establishment 

 

 
Şekil 8. Bahçe kurulumunda tercih edilen fidan 

tipi 

Figure 8. Preferred plant types for the garden 

establishing 

 

 
Şekil 9. Bahçelerde kullanılan budama ve terbiye 

sistemleri 

Figure 9. The pruning and training system used in 

garden establishment 

 

 
Şekil 10. Üreticilerin gübrelemede kullandıkları 

yöntemler 

Figure 10. Methods of fertilizer to garden 

 
Şekil 11. Ceviz bahçelerinin korunmasında destek 

alınan kaynaklar 

Figure 11. Sources of technical support for garden 

protection 

 

 
Şekil 12. Ceviz bahçelerinin yaş durumları 

Figure 12. The ages of walnut garden 

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERILER 

 

Ceviz, ülkemizin değişik iklim şartlarına uyum 

sağlayan, meyve ve odunundan yararlanılan, 

ekonomik değeri oldukça yüksek, önemli meyve 

türlerindendir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre, 

üreticilerin, bahçe yeri seçiminde uzmanlardan 

teknik desteğe ihtiyaç duymadıkları, bahçe 

kurulurken kullanılacak çeşitlerin veya 

genotiplerin fenolojik, pomolojik ve bitkisel 

özelliklerini göz önünde bulundurarak bu 

doğrultuda yöreye uygun çeşit seçimi 

yapmadıkları görülmektedir. Ayrıca ceviz 

yetiştiriciliğinde, ilaçlama, sulama, gübreleme, 

bakım, hasat gibi üretim süreçlerinde yapılan 

hatalı uygulamalar, ceviz bahçelerinde ara 

tarımının yapılması ve dikimi yapılan ceviz 

çeşitlerinin sonbahar erken ve ilkbahar geç 

donlarından zarar gören çeşitlerle bahçelerin 

kurulması en önemli sorunlar arasında 

görülmektedir. Bunlarla birlikte ülkemizde ceviz 

yetiştiriciliğinde sık dikimin tercih edilmesi, ceviz 
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yetiştiriciliğinin, karlılığının yüksek olması, 

pazarlama ve saklama kolaylığı ve gerek yerli 

gerekse yabancı çeşitlerle kapama bahçelerin 

kurulması ile özellikle son yıllarda ceviz 

yetiştiriciliği istikrarlı bir şekilde artan seyir 

izlediği dikkati çekmektedir. Yine son yıllarda 

üretimin iç tüketimi karşılayamaması, devletin 

kapama ceviz bahçelerinin tesisine yönelik verdiği 

teşvikler, özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine olan 

ilgisi ve aşılı ceviz fidanı üretiminin karlı bir 

üretim kolu haline gelmesine neden olmuştur. 
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SEKONDER METEBOLİT İÇERİĞİ BAKIMINDAN 

CEVİZİN ÖNEMİ 

 
 

Muttalip GÜNDOĞDU1 İhsan CANAN¹ Selma BERK¹ 

Turan KARADENİZ¹ Emrah GÜLER¹  
 

ÖZET 
 

Kullanım alanı geniş olan cevizin kültür tarihi çok eskilere dayanmakta olup 

biyokimyasal içeriği bakımından insan beslenmesinde vazgeçilmez meyve türleri arasında 

yerini almıştır. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda fitoaleksin, allelopati, 

antioksidant, antikanser, antimutagen ve anti bakteriyel gibi özelliklere sahip 

metebolitlerin içeriği bakımından cevizin önem arz ettiği ortaya konulmuştur. Sekonder 

metabolitler içersinde sınıflandırılan ve meyve türlerinde yoğun olarak bulunan 

maddelerin başında fenolik bileşikler yer almaktadır. Bu bileşikler özellikle cevizin 

kabuğunda yoğun bir şekilde olup fizyolojik olarak meyve kalitesini pomolojik ve 

biyokimyasal olarak etkilemektedir. Flavonoidler yoğun olarak ceviz yaprağında yer 

almaktadır. p–Kumarik asit, o–kumarik asit, vanilik ve klorojenik asit gibi fenolik 

bileşikler yaprak ve meyvede bulunan bitkinin savunma sistemini oluşturan sekonder 

metabolitler arasında yer almaktadır. Ceviz meyvesi, yaprağı ve diğer organlarının 

içerdiği biyoaktif içerikler sayesinde yaygın kullanım alanı olan ve özellikle sağlık 

sektöründe etkin olarak tüketilen bir meyve türüdür. 
 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, biyokimyasal, fenolik bileşikler, flavonoidler 
 

SUMMARY 
 

IMPORTANCE OF WALNUT OF IN TERMS OF SECONDARY METABOLITES 

CONTENT 
 

It has taken its place in among the indispensable fruit trees in terms of biochemical 

content of walnut in human nutrition and with large areas and date a long history cultures 

and, the usage area of walnut is broad and culture dates back to ancient times. Especially 

in recent years, in researches have been revealed importance of walnut in terms of the 

content of metabolite as phytoalexin, allelopathy, antioxidant, anticancer, antimutag, and 

anti–bacterial properties. Phenolic compounds that in secondary metabolites classified are 

located in the beginning of dense substances found in fruit species. These compounds are 

densely located particularly in walnut shell and its impact on biochemical and pomolojik 

fruit quality as physiological. Flavonoids are located as dense in walnut leaves. Phenolic 

compounds such as p–coumaric acid, o–coumaric acid, chlorogenic acid and vanilic acid 

that forming plant’s defense system are among the secondary metabolites in the leaves and 

fruit. Walnut fruit, leaves and other organs are widely used thanks to its bioactive 

ingredients and it is a kind of fruit that particularly as effective consumed in the health 

sector. 
 

Keywords: Walnut, biochemical, phenolic compounds, flavonoids 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 
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GİRİŞ 
 

Dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

ceviz (Juglans regia L.) kültür tarihi çok eski olan 

meyve türlerinden biridir. Bazı araştırmacılar 

Cevizin anavatanının; Karpat Dağları, Türkiye, 

Irak, İran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, 

Mançurya ve Kore olduğunu öne sürümektedirler 

[18]. Doğal yayılma alanına sahip olan Anadolu 

cevizi (Juglans regia L.) çeşitli göçler ve ticaret 

kervanları vasıtasıyla doğal yayılma alanı dışına 

da götürülmüş olup, bugün tropik bölgeler dışında 

hemen hemen dünyanın her yerinde yetiştiriciliği 

yapılan bir meyve türüdür. Cevizin içeriği 

hakkında son zamanlarda birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları insan 

sağlında önemli bir yere sahip olan retinol, 

tocopherol izomerler ve karotenler HPLC ile 

belirlenmiştir [14]. Ceviz çekirdeği yaklaşık 

olarak %60 yağ içermektedir. Bu yağların büyük 

çoğunluğunu doymamış yağlardır [16]. Alfa 

karotenler, beta karotenler ve tocoferol izomerleri 

oksidasyona karşı koruyucu bir etkiye sahip 

olduğu bilinmektedir [8]. Cevizler temel yağ 

asitlerinin ve tocoferollerin temel kaynağıdırlar [4, 

5]. Yağ asitlerinden linoleik asit temel yağ 

asitlerinden olup bunu sırasıyla oleik, linolenik, 

palmitik ve stearik asit takip etmektedir [5, 22, 

23]. Cevizin bu gibi besin maddeleri ve 

vitaminlerce zengin olması bu meyve türüne olan 

ilgiyi de artırmaktadır. Omega–3 yağ asitleri ve 

selenyum bakımından zengin olan ceviz, kalp 

hastalıklarını, diyabeti, yüksek kan basıncını ve 

klinik depresyonu azaltıyor. Kolesterol düşürücü 

ve kalp atışlarını düzenleyen bir meyve türüdür. 

Ayrıca Cevizin, antioksidan özelliği dolayısıyla ve 

sinir sistemine zarar veren parkinson ve alzheimer 

gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini 

erteleyebileceği veya azaltabileceği ileri 

sürülüyor. Cevizdeki yağ profili, fitosteroller ve 

magnezyum, safra taşı oluşumunun önüne 

geçiyor. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda cevizin 

sekonder metabolitler içeriği açısından önem arz 

ettiği ve sağlık sektöründe yaygın olarak 

kullanılan meyveler arasında yer aldığı 

bilinmektedir. Bitkiler tarafından üretilen 

sekonder metabolitler günümüzde birçok sektörde 

hammadde olarak kullanılan bitkinin temel 

yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkisi olmayan, 

buna karşılık en az bitkinin yaşamsal işlevleri ile 

doğrudan ilişkili primer metabolitler (protein, yağ, 

karbonhidrat) kadar önemli olan kimyasal 

maddelerdir. Bu maddeler birincil metabolizma 

yollarının ara ürünlerinden, özel metabolik 

yollarla üretilmektedirler ve genellikle biyosentez 

yollarına göre sınıflandırılırlar [9]. Sekonder 

metabolitler temelde terpenler, fenoller ve azot 

ve/veya kükürt içeren bileşikler olmak üzere 3 ana 

gruba ayrılırlar [1, 15]. Bu kimyasal maddelerin 

önceden hiçbir işe yaramadığı bitkiler tarafından 

üretilen atık madde olduğu varsayılıyordu. Ancak 

daha sonraları anlaşıldı ki bu maddelerin bitkide; 

savunma, korunma, ortama uyum, hayatta kalma 

ve nesillerini devam ettirmek için bitkiler 

tarafından geliştirilmiş oldukça karmaşık 

mekanizmaların ürünleri olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu maddeler döllenme biyolojisinde 

arıları cezp etme, gen aktarımı tekniklerinde vir 

genini harekete geçirme, kuraklık, tuzluluk, UV 

ışınları gibi değişik çevre faktörlerinin 

oluşturduğu stres ortamına karşı koyma, 

herbivorlara (böcek, sürüngen vb.) karşı savunma 

ve mikroorganizmalara (bakteri, mantar vb.) karşı 

savunma gibi birçok fizyolojik olayda etkili 

olmaktadır. Sekonder metabolitlerin günlük 

hayattaki önemine gelince bu kimyasallar başta 

ilaç sanayisinin hammaddesi olup kozmetik, besin 

katkı maddesi, zirai ilaç sanayinde ve birçok 

kimya sektöründe kullanılmaktadır [6]. 

Cevizin sekonder metabolit içeriği açsından 

önemini, sekonder metabolitlerin kullanım 

alanlarını, cevizin fizyolojisindeki önemini, bu 

maddelerin meyve kalite kriterleri ve besin içeriği 

üzerindeki etkisini, meyve ıslahı ve 

yetiştiriciliğinde sekonder metabolitlerin etki 

mekanizmasını ortaya koymak için bu derleme 

yapılmıştır. 

Sekonder metebolitlerin bitki fizyolojisindeki 

rolü: Sekonder metabolitler içerisinde yer alan ve 

bu metebolitlerin bitkiler açısından önem arz eden 

biyoaktif bileşikleri arasında fenolik bileşikler 

büyük önem taşımaktadır. Fenolik bileşikler 

meyve ve sebzelerde az bulunmaktadır, ancak bu 

ürünlerin işlenmesinde (özellikle meyve suyu 

endüstrisinde) değişik sorunlara neden 

olduklarından büyük önem arz etmektedir. 

Ürünlerin lezzetinin oluşmasında, özellikle ağızda 

buruk bir tadın meydana gelmesinde etkilidir. 

Fenolik maddelerden olan antosiyaninler, meyve 

ve sebzelerin kendine özgü renklerinin oluşmasını 

sağlamaktadır. Bunun yanında polifenoloksidaz 



263 
M. GÜNDOĞDU, İ. CANAN, S. BERK, T. KARADENİZ, E. GÜLER / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 261–266 (2017) 

enzimlerinin katalize etkileri reaksiyonlarda, 

meyve ve sebzelerden elde edilen ürünlerin 

esmerleşmesine neden olabilmektedirler. Meyve 

suyu işleme endüstrisinde önemli bir etkiye sahip 

olan fenolik bileşikler meyve suları ve şarap gibi 

içeceklerin bulanmalarında, tortu 

oluşturmalarında da etkilidirler. Fenolik bileşikler 

hemen her meyve ve sebzede çok veya az 

miktarda bulunmaktadır. Fenolik bileşik ihtiva 

eden her bitkisel dokuda mutlaka PPO 

(polyphenol oxidase) enzimi de bulunmaktadır. 

Sağlam bir hücrede fenolik bileşikler vakuallerde, 

buna karşın PPO enzimi ise sitoplazmada 

bulunarak birbirileri ile temas etmezler. Ancak 

parçalanma, dilimleme ve pulp işleme gibi 

işlemler sonucunda fenolik bileşikler ve PPO 

enzimi bir araya gelerek esmerleşme 

reaksiyonlarını başlatırlar. Örneğin, elma, muz ve 

patates gibi bazı sebze ve meyvelerin doğranması 

sonucunda yüzeylerinin kısa sürede esmer–

kahverengi bir renk kazanmaktadır [11]. 

Hidroksi benzen, çoğunlukla ‘fenol’ adı ile 

anılır. En basit fenolik bileşik bir tane hidroksil 

gurubu içeren benzen, yani fenoldur. Diğer tüm 

fenolik maddeler bundan türemişlerdir. Fenolik 

asitlerden özellikle sinamik asitler, kafeik ve 

kumarik asitlerle, daha sınırlı olarak ferulik asit 

meyvelerde en yaygın olarak bulunan fenolik 

asitlerdendir. Fenolik asitler canlı bitkisel 

dokularda serbest bulunmazlar, ancak bunların 

işlenmesi sırasında hidrolize olarak ortaya 

çıkarlar. Sinamik asitlerin en yaygın türevi, kafeik 

asidin, kuinik asit ile yaptığı ester olan 

"klorojenik" asittir. Kanser oluşumuna neden 

olduğundan şüphelenilen nitrosaminlerin, fenolik 

asitlerin bir alt gurubu olan sinamik asitlerce 

engellendiği bildirilmektedir. Ayrıca klorojenik 

asit, kateşinler gibi yaygın olarak bulunan fenolik 

bileşikler de antikanserojen ve antimutajen 

özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir [2, 11, 12]. 

Hidroksisinamik asitler; o–kumarik asit, p–

kumarik asit, kafeik asit, ferulik asit ve sinapik 

asittir. Hidroksibenzoik asitler; salisilik asit, p–

hidroksibenzoik asit, gentisik asit, protokateşuik 

asit, gallik asit, vanilik asit ve siringik asittir [32]. 

Flavanoidler "Flavan türevleri" isimi ile de 

anılmaktadır. Bitkisel fenoliklerin en büyük ve en 

önemli gurubudur. Şimdiye kadar binlerce 

flavanoid bileşik tanımlanmıştır. Flavanoidler, 

difenilpropan iskeletine (C6C3C6) dayanan bir 

kimyasal yapıdadırlar. İki fenil gurubunu birbirine 

bağlayan 3 karbonlu köprü, genellikle oksijen ile 

halka yapmıştır. Flavanoidler, 1–

Antosiyanidinler, 2–Flavonlar ve flavonollar, 3–

Flavanonlar, 4–Kateşinler ve lökoantosiyanidinler 

ve 5–protosiyanidinler olmak üzere 5 alt gruba 

ayrılmaktadır. Meyvelerde bulunan kuersetin 

flavonoler grubunda yer almaktadır. Flavonol 

likozitler hafif sarı renktedirler ve hemen her 

bitkide bulunurlar. Bunların bitkilerde 

sentezlenmesinde ışık gerektiğinden meyvelerin 

özellikle kabuklarında daha yoğun olarak 

bulunmaktadırlar. Kateşinler bitkiler aleminde en 

yaygın halde bulunan flavonoidlerdir. 

Renksizdirler ve çoğunlukla serbest halde 

bulunurlar. Kateşinler üçüncü karbon atomunda 

bir OH gurubu içerirler. En yaygın kateşinler; 

(+)-kateşin, (-) epikateşin, (+)-gallokateşin ve (-) 

(-)-epigallokateşinler’dir [11]. Bitkiler açısından 

önemli olan bazı fenolik bileşiklerin kimyasal 

yapıları Şekil 1–7’de görülmektedir. 

 

    
Şekil 1. Hidroksibenzoik asitlerin yapıları [12] 
 

 

    
Şekil 2. Hidroksisinamik asitlerin yapıları [12] 
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Şekil 3. Klorojenik asitin yapısı [12] Şekil 4. (+)–Kateşin’nin genel yapısı [2] 

 

  
Şekil 5. Kuersetin’nin kimyasal yapısı [2] 

 

Şekil 6. Rutin’nin kimyasal yapısı [2] 

  
Şekil 7. Phloridzin ve Phloretin bileşiklerinin yapıları [6] 

 

 

Cevizin fizyolojisinde sekonder metabolitlerin 

etkinliği: Sağlıklı beslenme açsından popüler 

meyveler arasında yer alan ceviz meyvesi 

geleneksel tıpta; öksürük, mide ve kanser 

tedavisinde ve kandaki glikoz oranını düşürdüğü 

için şeker hastalığının tedavisinde kullanılır [13, 

20]. Yapılan çalışmalarda ceviz meyvesinin 

antioksidant aktivitesinin Troloks’dan (E vitamini 

analogu) daha yüksek olduğu bildirilmiştir [30]. 

Ceviz tüketimi sonucunda kandaki melatonin 

seviyesinin, kalp hastalıkları ve kanserin 

oluşumunu ve gelişmesini engelleyebilecek kadar 

arttığını yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur 

[21]. Zhang ve arkadaşları, ceviz içinde progallol, 

p–hidroksibenzoik asit, vanilik asit, etil gallat, 

protokateşik asit ve gallik asit fenolik 

bileşiklerinin tayinini yapmışlardır. Çalışma 

sonucunda ceviz meyvesinde bulunan fenolik 

bileşiklerin miktarları sırasıyla şöyledir: gallik asit 

> etil gallat > pirogallol > troloks > protokateşik 

asit > vanilik asit > p–hidroksibenzoik asit [30]. 

Ceviz meyvesinde bulunan fenolik bileşiklerin 

antioksidan aktivitesinin ve proteinlerle 

etkileşiminin incelendiği diğer bir çalışmada; 

kabuğu soyulmuş olan ceviz içlerinin soyulmamış 

olanlara göre daha yüksek antioksidan aktivite 

gösterdiği gözlenmiştir [17]. 

Tanen, uçucu yağ ve bir naftakinon türevi olan 

juglon ve hidrojuglon–β–glukosit cevizin 

yaprağında bulunmaktadır. Dolayısıyla ölen bitki 

organlarının rengi bu maddelere bağlı olarak siyah 

renge döner [24]. Geleneksel tıpta venöz 

yetmezliği ve hemoroid tedavisinde kullanılır. 

Antidiyareik, antihelmintik, kan temizleyici ve 

kanamayı durdurucu özellikleri vardır [10, 28, 

29]. Bunun yaınında keratolitik, antifungal, 

hipoglisemik, antiscrofula ve sakinleştirici etkisi 

olduğu bulunmuştur [27, 31]. Pereira ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada ceviz 

yapraklarının mide–bağırsak ve solunum yolları 

enfeksiyonlarına sebep olan bakteriler için iyi bir 

antimikrobiyal ajan olduğunu ve serbest 

radikallerin sebep olduğu hastalıkları önleyen 

fenolikler bakımından zengin olduğunu 

belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada, ceviz 

yapraklarındaki 10 tane fenolik bileşik kalitatif ve 

kantitatif olarak tayin edilmiştir. Tayin edilen 

fenolik bileşikler şunlardır; 3–ve 5–kafeoilkuinik 
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asitler, 3–ve 4–parakumaroilkuinik asitler, 

parakumarik asit, kuersetin 3–galaktosit, 

kuersetin3–pentosit derivativ, kuersetin3–

arabinozit, kuersetin3–ksilozit ve kuerstein3–

ramnosit [19]. Ceviz yapraklarıyla yapılan başka 

bir çalışmada; ceviz yaprakları özütlerinin 

juglonun bakteriler ve funguslar üzerinde 

antibakteriyel ve antifungal etkileri olduğu, 

fungus öldürücü olarak kullanılabileceği tespit 

edilmiştir [3]. Turan [26], tarafından yapılan 

araştırmada; ceviz yapraklarında, fenolik madde 

ve juglon miktarlarının Ağustos–Eylül aylarında 

en yüksek düzeyde, ilkbahar ve yaz başlarında ise 

en düşük seviyede olduğunu tespit etmiştir. Şap 

[25], tarafından yapılan araştırmada Yalova ceviz 

çeşidine ait yeşil kabuk, yaprak ve meyvede 

vanilik asit, ferulik asit, kafeik asit ve rosmarinik 

asit içerikleri tespit edilmiştir. Yeşil kabukta 

vanilik asit, ferulik asit, kafeik asit ve rosmarinik 

asit içerikleri sırasıyla 121.67 mg/kg, 10 mg/kg, 

69 mg/kg, 4.5 mg/kg olarak tespit edilmiştir. 

Yaprakta vanilik asit, ferulik asit, kafeik asit ve 

rosmarinik asit içerikleri sırasıyla 4817. 33 mg/kg, 

286.66 mg/kg, 3690.80 mg/kg, 630.33 mg/kg 

olarak belirlenirken meyvede ise sırasıyla 413 

mg/kg, 0.83 mg/kg, 6 mg/kg, 4.167 mg/kg olarak 

tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 

bakıldığında yaprakta bulunan fenolik bileşiklerin 

meyve ve yeşil kabuktan daha fazla olduğu ve 

hakim olan fenolik asidin vanilik asit olduğu 

bildirilmiştir [25]. 

Yapılan bu derlemede sekonder metabolitlerin 

kullanım alanları ve bitki fizyolojisindeki önemi 

ortaya konulmuş olup cevizin sekonder metabolit 

içeriği açsından önemi vurgulanmıştır. Birçok 

araştırmacı tarafından cevizin sekonder 

metabolitlerden olan fenolik bileşik içeriği 

açısından önemli olduğu bildirilmiştir. 

Dolayısıyla meyve türleri arasında gerek kullanım 

alanı ve gerekse yetiştiriciliği açısından makro bir 

özellik gösteren ve sağlıklı beslenme açısından da 

dünya gıda kodeks değerleri arasında vazgeçilmez 

bir ürün olan ceviz her geçen gün popülaritesi 

artan bir eğilim göstereceği şüphesiz bir gerçektir. 
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TÜPLÜ CEVİZ FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI 

SÜRGÜNAŞI YÖNTEM VE ZAMANLARININ AŞI 

BAŞARISINA ETKİSİ 

 
 

Burak AKYÜZ1 Ümit SERDAR¹ 
 

ÖZET 

 

Bu çalışma 2012–2013 yıllarında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 

yürütülmüştür. Çalışmada tüplü ceviz fidanı üretiminde farklı sürgün aşı yöntem, ortam 

ve zamanlarının aşı başarısı üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada ‘Chandler’ 

çeşidine ait aşı kalemleri ve bir yaşlı ceviz çöğürleri kullanılmıştır. Çalışmada 2 ortam (açık 

ve gölgeli sera), 4 zaman (15 Mart, 5 Nisan, 25 Nisan ve 15 Mayıs) ve 3 aşı yöntemi (yongalı, 

dilcikli ve Mr Cherny) denenmiştir. Araştırmada yıllara göre değişmekle birlikte en 

yüksek aşı başarısı (%91.7–100) dilcikli aşının açıkta 15 Mart–25 Nisan, serada ise 15 

Mart–5 Nisan tarihlerinde yapılmasıyla elde edilmiştir. Araştırmada dilcikli aşı 

yönteminde anacın aşı zamanındaki sürgün uzunluğu ile aşı başarısı arasında negatif 

korelasyon bulunmuştur. Araştırmada tüplü ceviz fidanı üretiminde en yüksek aşı başarısı 

için dilcikli aşıya anaçta tomurcuk patlamasıyla beraber başlanması ve anaçta en uzun 

sürgün uzunluğunun yaklaşık 15 cm’ye ulaşmasıyla beraber sonlandırılması önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aşı, dilcikli, Mr Cherny, yongalı, tüplü fidan, ceviz 

 

SUMMARY 

 

THE EFFECT OF GRAFTING METHODS AND TIMES ON GRAFT SUCCESS IN 

POTTED WALNUT PLANT PRODUCTION 

 

This study was carried out from 2011 to 2013 in the Black Sea Agricultural Research 

Institute. The objective of this study was to determine the effects of grafting methods and 

times on graft success in potted walnut plant production. In the study, two growing 

conditions (open and shaded greenhouse), four grafting times (15 March, 5 April, 25 April 

and 15 May) and three grafting methods (chip budding, whip and tongue, Mr Cherny) 

were used. Grafts were performed with the scions of “Chandler” cultivar on one year old 

J. regia seedlings. The highest graft success was obtained from whip (91.7%–100%) 

grafting method on 15 March–25 April in the open field, 15 March–5 April in the 

greenhouse. There was no statistical differences had been found between open field and 

greenhouse conditions. Negative correlation was determined beetween growth level of 

rootstock at the time of grafting and graft success in whip and tongue method. It’s 

suggested that whip–tongue grafting should be started as soon as possible after bud break 

of rootstocks and be ended before rootstocks have about 15 cm shoots. 

 

Keywords: Graft, whip and tongue, Mr Cherny, chip budding, potted plant, walnut 
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GİRİŞ 
 

Ceviz, ülkemizin en önemli sert kabuklu 

meyve türlerinden birisidir. Ceviz sistematik 

olarak Juglandales takımının, Juglandaceae 

familyasının, Juglans cinsi içerisinde yer 

almaktadır. Juglans cinsinin dünyanın ılıman ve 

subtropik iklim kuşağına yayılmış 20 adet türü 

bulunmaktadır. Bu türler içerisinde ekonomik 

olarak en önemli tür Juglans regia L.’dır. 

Ülkemiz, birçok meyve türünün olduğu gibi 

cevizin (Juglans regia L.) de anavatanları arasında 

yer almaktadır [27]. Ceviz, çeşitli göçler ve ticaret 

kervanlarıyla anavatanları dışına da götürülmüş ve 

bugün tropik bölgeler dışında dünyanın pek çok 

ülkesinde yetiştiriciliği yapılan bir meyve türü 

haline gelmiştir [27]. 2013 yılı verilerine göre 

dünya ceviz üretimi 3.458.046 tona ulaşmıştır [5]. 

Ülkemizde ceviz üretimi her geçen yıl 

artmaktadır. Birkaç il dışında hemen hemen her 

ilimizde ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Üretimde, Kahramanmaraş ili 10631 ton ile birinci 

sırada yer almakta, bu ili 8.140 ton ile Hakkâri 

takip etmektedir [33]. 

Ülkemizdeki zengin popülasyonlar içerisinde 

verim ve meyve kalitesi üstün olan ceviz 

genotiplerinin seçilmesi amacıyla çok sayıda 

seleksiyon çalışması yapılmıştır [2, 3, 6, 9, 10, 12, 

16, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38]. 

Bu çalışmalar sonucunda 26 çeşit tescil edilmiştir 

[32]. Ülkemizde ulusal çeşitlerimizin yanı sıra 

yabancı ceviz çeşitleri de adaptasyon 

denemelerine alınmış ve bunlardan 7’si sertifikalı 

fidan yetiştirmek amacıyla tescil edilmiştir [32]. 

Ceviz, doğal olarak tohumla çoğalmaktadır. 

Tohumla çoğaltılan bitkilerle yapılan üretim 

sonucunda açılım gözlenmekte ve ana bitkininin 

özelliklerinden farklı bitkiler oluşmaktadır. Bu 

nedenle cevizin vejetatif yöntemler ile 

çoğaltılması gerekmektedir. Cevizin çelikle 

çoğaltılmasında köklenme oranı düşük, daldırma 

ile çoğaltması ise pratik değildir. İspanya gibi 

gelişmiş ülkelerde ceviz doku kültürü ile 

çoğaltılabilse de ülkemizde bu yöntem ile üretim 

yaygın değildir. Ceviz dünyada ve ülkemizde 

yaygın olarak aşı ile çoğaltılmaktadır [1, 4, 7, 8, 

17, 24, 29]. 

Cevizin aşı ile çoğaltılması konusunda hem 

ülkemizde hem de ceviz yetiştiriciliğinin yoğun 

olduğu diğer ülkelerde çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda ekolojik 

koşullara bağlı olarak farklı aşı zaman ve 

yöntemlerinin tavsiye edildiği dikkat çekmektedir 

[1, 13, 18, 23, 24]. 

Bu çalışmanın amacı ılık–nemli Samsun 

ekolojisinde, açıkta ve gölgeli plastik sera 

koşullarında tüplü ceviz fidanı üretiminde en 

uygun sürgün aşı yöntem ve zamanının tespit 

edilmesidir. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Bu çalışma, ılık–nemli bir ekolojiye sahip 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün açık 

arazi ve seralarında %50 gölgeli plastik sera 

(3.5×20 m, 4 m) 2012 ve 2013 yıllarında 

yürütülmüştür. 

 

Materyal 

 

Araştırmada bitkisel materyal olarak 

Bursa’dan temin edilen açık köklü bir yaşlı ceviz 

(Juglans regia L.) çöğürleri ile ‘Chandler’ ceviz 

çeşidine ait aşı kalemleri kullanılmıştır. 

Anaç seçiminde iyi bir gelişim ve kök yapısına 

sahip 2.5±1 cm kalınlığındaki bir yaşlı çöğürler 

tercih edilmiştir. 

Fidan tüpü olarak 25 cm çap ve 18 cm 

uzunluğunda, 5.5 lt hacme sahip, alttan drenaj 

delikleri olan plastik kare saksılar kullanılmıştır. 

Fidan tüplerine 1:1:1 oranında hazırlanmış torf + 

perlit + toprak karışımı konulmuştur. 

Tüplere dikim işlemi yapılmadan önce 

çöğürlerde bir miktar kök budaması yapılmıştır. 

Tüplere dikilen çöğürlerin yarısı sera içine diğer 

yarısı ise seranın yanına (dış ortama) konulmuştur. 

Sera içi ve dışarısının sıcaklığı ve hava nispi 

nemi günlük olarak sıcaklık–nem kaydedici 

cihazla ölçülmüştür (Çizelge 1). 

Aşılamadan önce rastgele seçilmiş olan 15 

çöğürün fenolojik durum gözlenmiş ve en uzun 

sürgünün uzunluğu ölçülmüştür. Aşı 

zamanlarında çöğürlerin vejetatif gelişme 

düzeyleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Metot 

 

Çalışmada açık arazi ve gölgeli sera 

koşullarında dilcikli, Mr. Cherny ve yongalı göz 

aşı yöntemleri kullanılmış, aşılamalar 15 Mart, 5 
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Nisan, 25 Nisan ve 15 Mayıs olmak üzere dört 

dönemde gerçekleştirilmiştir. 

Mr. Cherny yöntemi ülkemizde daha önce 

denenmemiş bir yöntem olup Çek 

Cumhuriyeti’nde aşılı ceviz fidanı üretiminde 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde kalem ile 

anacın yakın ya da aynı kalınlıkta olması 

gerekmektedir. Ayrıca bu aşının yapılabilmesi için 

öz dokusuna yerleştirilmek üzere plastik bir 

materyale ihtiyaç vardır. Bu yöntemde anaç ve 

kalem düz bir şekilde kesilmiştir. Kesilen 

yüzeylerdeki ölü dokuyu uzaklaştırmak için 

perdahlama işlemi yapılmıştır. Anaç ya da 

kalemin öz kısmına plastik bir materyal 

yerleştirilmiştir. Plastik materyalin kaleme 

yerleştirilmesi sırasında herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamasına rağmen anaçta bu işlem zor 

olmuştur. Bu sorun ilk yıl öz dokusunu elektrikli 

matkap yardımı ile genişleterek çözülmüştür. 

İkinci yıl ise elektrikli matkap yerine el matkabı 

kullanılmıştır. Son olarak anaç ile kalem, 3 cm 

uzunluğundaki plastik materyal yardımı ile öz 

kısımlarından birleştirilmiştir. 

Tüm aşı yöntemlerinde aşıların bağlanması 

için plastik aşı bağı kullanılmış ve bu işlemden 

sonra aşı yerleri ve kalem parafilm ile sarılmıştır. 

Çalışmada aşı sürme oranı aşı başarısı olarak 

kabul eldilmiştir. Aşı sürme oranı, 2012–2013 yılı 

ortalaması olarak verilmiştir. 

Araştırma "Tesadüf Parselleri Deneme 

Desenine" göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve 

her tekerrürde 20 aşı yapılmıştır. Aşı sürme 

oranlarının istatistiksel analizinde tekerrürlerde 

0’lı değerler olduğunda √(x+1) transformasyonu 

uygulanmıştır [30]. Verilerin değerlendirilmesin 

de SPSS hazır paket programı kullanılmıştır. 

İstatistiki analiz sonucunda farklılık gösteren 

ortalamalar arasındaki gerçek önemli farklılıkları 

tespit etmek ve farklı olanlarını derecesine göre 

faklı harflerle işaretlemek için aynı paket 

programında bulunan "Duncan Multiple Range 

Testi" nden yararlanılmıştır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırmada aşı başarısı (sürme oranı) %0–

92.6 arasında değişmiştir (Çizelge 3). Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda ortamlar arasındaki 

farklılık önemsiz bulunmuş; yöntemler ve 

zamanlar arasında önemli düzeyde (p≤0.05) 

farklılık bulunmuştur. Yöntemler içerisinde en 

yüksek aşı başarısı %73.7 ile dilcikli aşıdan, en 

düşük başarı ise %8.7 ile Mr Cherny aşısından 

elde edilmiştir. Aşı zamanları incelendiğinde en 

yüksek aşı sürme oranı 25 Nisan tarihinde yapılan 

aşılarda (%48.3) elde edilmiştir. Araştırmamızda 

ortam × zaman, ortam × yöntem, zaman × yöntem 

ve ortam × zaman × yöntem interaksiyonları 

arasında önemli düzeyde istatistiksel farklılıklar 

bulunmuştur. Ortam × yöntem interaksiyonu 

incelendiğinde en yüksek aşı sürme oranı açıkta ve 

sera koşullarında yapılan dilcikli aşılardan (%79.1 

ve 68.5) elde edilmiştir. Ortam × zaman 

interaksiyonunda ise en yüksek başarı açıkta 25 

Nisan tarihinde elde edilmiştir. Ortam × zaman × 

yöntem interaksiyonu incelendiğinde en yüksek 

aşı başarısı %92.6 ile açıkta 5 Nisan’da, %92.3 ile 

serada 5 Nisan’da, %90.0 ile serada 15 Mart’ta, 

%87.5 ile açıkta 15 Mart’ta ve %84.2 ile açıkta 25 

Nisan’da yapılan dilcikli aşıdan elde edilmiştir 

(Çizelge 3). 

Araştırmamızda her iki deneme yılında da aşı 

başarısı bakımından sera ve açıkta fidan üretimi 

arasında istatistiksel farklılık bulunmamıştır 

(Çizelge 3). Dolayısıyla çalışmayı yürüttüğümüz 

Samsun ekolojisinde ceviz fidanı üretimi için sera 

kullanımının gerekli olmadığı belirtilebilir. Barut 

[7], Bursa’da dilcikli aşı yöntemini kullandığı 

çalışmasında açıkta aşılanan çöğürlerde %48.6, 

plastik tünellerde aşılanan çöğürlerde ise %85.8 

aşı başarısı elde etmiştir. Cevizde aşı başarısının 

ekolojik koşullardan etkilendiği söylenebilir. 

Çalışmamızda en yüksek aşı başarısı dilcikli 

aşıdan elde edilmiştir. Nitekim Asghar ve ark. [5], 

Pakistan’ın kuzeyinde 7 farklı zamanda (29 Ocak, 

5 Şubat, 12 Şubat, 19 Şubat, 29 Şubat, 5 Mart ve 

12 Mart) denedikleri dilcikli ve yarma aşı 

yöntemleri içerisinde en yüksek aşı başarısının 19 

Şubat tarihinde yaptıkları dilcikli aşılardan 

(%64.4) elde ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 

Achim ve Botu [1], Romanya’da sürgün dönemde 

uyguladıkları yongalı ve dilcikli aşı yöntemlerinde 

en yüksek aşı başarısının dilcikli aşıdan (%85) 

alındığını belirtmişlerdir. Özkan ve Gümüş [24], 

Tokat’ta Ocak, Şubat ve Mart aylarında yaptıkları 

yarma, dilcikli ve yongalı aşılarda en yüksek aşı 

başarısının dilcikli aşıdan (Tokat genotipinde 

%66, Yalova çeşidinde %70) elde edildiğini 

belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda dilcikli aşıdan sonra en yüksek 

aşı başarısı yongalı aşıdan elde edilmiştir (Çizelge 
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3). Yongalı aşıda Kantarcı [17], %57.5, Özkan ve 

Gümüş [24], %43–53, Ebrahimi ve ark. [14], 

%10–19.1, Chandel ve ark. [11], ise 25 Mayıs’ta 

yaptıkları aşılarda %92 başarı elde etmişlerdir. 

Yongalı aşıda aşı başarısını etkileyen en önemli 

faktörlerden biri aşı gözü ile anacın 

kambiyumlarının çakışmasıdır. Eğer düzgün bir 

çakışma sağlanamaz ise aşı kaynaşması yetersiz 

olur. Bunun yanı sıra çalışmamızda son aşı 

döneminde kullanılan aşı gözlerinin muhafaza 

koşullarına bağlı olarak zararlanmış olabileceği 

düşünülmektedir. Dolayısıyla bu aşı yönteminde 

gözlerin sağlam olması ve aşı gözü anaca 

yerleştirilirken kambiyum çakışmasının iyi 

olmasına özen gösterilmelidir. 

Çalışmamızda ülkemiz ceviz fidanı üretiminde 

ilk defa Mr Cherny aşı yöntemi denenmiştir. Bu 

yöntemde %0–22.6 oranında aşı başarısı elde 

edilmiştir. Bu aşı yöntem ile ilgili daha detaylı 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dilcikli aşıda anacın aşı zamanındaki sürgün 

uzunluğu ile aşı başarısı arasında çok önemli 

düzeyde negatif korelasyon (2012; r = –0.891) 

(2013; r = –0.929) saptanmıştır (p≤0.01). 

Dolayısıyla dilcikli aşı yapılacak çöğürde 

vegetatif gelişme düzeyi (sürgün uzunluğu) 

arttıkça aşı başarısının düştüğü tespit edilmiştir. 

Dilcikli aşıdaki aşı başarısı ile aşıyı takip eden 15, 

20 ve 30 gün içerisindeki oransal nem, 

maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık 

arasındaki korelasyon katsayıları da saptanmıştır. 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda aşı başarısı 

ile oransal nem arasındaki ilişki önemsiz 

bulunmuştur. Sıcaklık parametreleri bakımından 

maksimum sıcaklıkla aşı başarısı arasındaki ilişki 

de önemsiz bulunmuş, ortalama ve minimum 

sıcaklık ile aşı başarısı arasında çok önemli 

düzeyde negatif ilişki tespit edilmiştir. Ancak 

anaçların aşı zamanlarındaki vejetatif gelişme 

durumlarının farklı olması nedeniyle Kaşka ve 

Yılmaz [19] ile de çelişen bu ilişkinin doğru 

olmadığı anlaşılmıştır. 

 

 

SONUÇ 
 

Araştırmamızda en yüksek aşı başarısı dilcikli 

aşıdan elde edilmiştir. Bu aşının kış sonlarında 

yapılması aşı bölgesinin soğuklardan 

zararlanmasına yol açabilir. Eğer aşı geç dönemde 

yapılırsa anaçta aşı kaynaşması için gerekli olan 

karbonhidratın çoğu harcanmış olacaktır. Bu 

nedenle tüplü ceviz fidanı üretiminde en yüksek 

aşı başarısı için dilcikli aşıya anaçta tomurcuk 

patlamasıyla beraber başlanması ve anaçta en 

uzun sürgün uzunluğunun yaklaşık 15 cm’ye 

ulaşmasıyla beraber sonlandırılması önerilebilir. 

 

Çizelge 1. Aşıdan sonraki üç haftalık sıcaklık ve nem verileri 

Table 1. Data of temperature and relative humidity after three weeks from grafting 

Ortam 

Place 

Aşı zamanı 

Grafting time 

Sıcaklık (℃) / Temperature (℃) Nispi nem (%) / Relative humidity 

Minimum / Minimum Ortalama / Mean Maksimum / Maximum 
2012 2013 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Sera 

Greenhouse 

15 Mart / 15 March 5.10 9.1 13.9 15.8 31.6 27.5 70.2 78.0 

5 Nisan / 5 April 10.5 9.4 19.1 15.7 34.1 27.1 64.7 83.5 

25 Nisan / 25 April 13.0 13.9 20.4 19.1 35.7 28.9 48.4 78.2 

15 Mayıs / 15 May 15.9 14.7 22.1 22.4 32.8 31.9 52.4 73.1 

Açıkta 
Open field 

15 Mart / 15 March 4.6 6.9 8.3 11.3 13.3 16.6 67.3 70.7 

5 Nisan / 5 April 10.0 7.7 13.4 11.1 18.4 14.1 73.3 77.8 

25 Nisan / 25 April 12.5 10.6 15.8 16.8 18.9 20.3 78.5 71.6 

15 Mayıs / 15 May 15.5 12.1 18.6 19.7 21.9 23.3 76.2 69.8 

 

Çizelge 2. Aşı yapıldığı dönemdeki anaçlardaki en uzun sürgünlerin ortalaması 

Table 2. Mean length of the longest shoot on rootstock at grafting time 

Aşı zamanı 
Grafting time 

Ortamlar / Places 

Açık / Open field Sera / Greenhouse 

2012 2013 2012 2013 

15 Mart 
15 March 

– – – 
%10 tomurcuk patlaması 

10% bud break 

5 Nisan 

5 April 
– 

9.9  6.20 cm sürgün 

9.9  6.20 cm shoot 

%15 tomurcuk patlaması 

15% bud break 

17.9  8.24 cm sürgün 

17.9  8.24 cm shoot 

25 Nisan 
25 April 

11.2  4.48 cm sürgün 

11.2  4.48 cm shoot 

20.3  6.13 cm sürgün 

20.3  6.13 cm shoot 

20.9  4.02 cm sürgün 

20.9  4.02 cm shoot 

27.9  6.24 cm sürgün 

27.9  6.24 cm shoot 

15 Mayıs 

15 May 

24.3  4.91 cm sürgün 

24.3  4.91 cm shoot 

24.9  10.59 cm sürgün 

24.9  10.59 cm shoot 

38.7  8.03 cm sürgün 

38.7  8.03 cm shoot 

39.3  10.21 cm sürgün 

39.3  10.21 cm shoot 
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Çizelge 3. 2012–2013 yılı aşı sürme oranları ortalaması (%)z 

Table 3. Means of Graft sprout ratio in 2012–2013 (%)z 
Ortamlar 
Places 

Yöntemler 
Grafting Methods 

Aşı Zamanları / Grafting Times Ortalama 
Mean 15 Mart / 15 March 5 Nisan / 5 April 25 Nisan / 25 April 15 Mayıs / 15 May 

Sera 

Greenhouse 

Dilcikli / Whip–Tongue 90.0 a 92.3 a 65.9 b 25.8 e 68.5 a 

Yongalı / Chip Budding 42.2 d 39.3 d 45.1 d 24.2 e 37.7 b 

Mr. Cherny / Mr. Cherny 7.5 h 12.5 g 16.7 f 0.0 j 9.2 c 

Ortalama / Mean 46.6 abc 48.0 ab 42.6 abc 16.7 c 38.5 

Açıkta 

Open Field 

Yöntemler 
Grafting Methods 

Aşı Zamanları / Grafting Times Ortalama 
Mean 15 Mart / 15 March 5 Nisan / 5 April 25 Nisan / 25 April 15 Mayıs / 15 May 

Dilcikli / Whip–Tongue 87.5 a 92.6 a 84.2 a 52.1 c 79.1 a 

Yongalı / Chip Budding 25.8 e 41.7 d 55.5 c 13.3 fg 34.1 b 

Mr. Cherny / Mr. Cherny 4.2 ı 3.4 ı 22.6 e 3.4 ı 8.4 c 

Ortalama / Mean 39.2 abc 45.9 abc 54.1 a 22.9 bc 40.5 
 

Yöntemler 
Grafting Methods 

Aşı Zamanları / Grafting Times Ortalama 
Mean 15 Mart / 15 March 5 Nisan / 5 April 25 Nisan / 25 April 15 Mayıs / 15 May 

Dilcikli / Whip–Tongue 88.7 a 92.4 a 75.1 b 38.9 d 73.7 a 

Yongalı / Chip Budding 34.0 d 40.5 cd 50.3 c 18.7 e 35.8 b 

Mr. Cherny / Mr. Cherny 5.85 f 7.90 f 19.6 e 1.70 g 8.7 c 

Ortalama / Mean 42.8 c 46.9 b 48.3 a 19.7 d 39.4 
zAynı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiki olarak fark yoktur (P≤0.05) 
zThere was no significant difference between the means that are represented by the same letter (P≤0.05) 
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Walnuts. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık 

Dergisi 13:1089–1095. 

18. Karadeniz, T., 2005. Relationships Between 

Graft Success and Climatic Values in Walnut 

(Juglans regia L.). Faculty of Agriculture, 

Zagreb, Croatia, Journal of Central European 

Agriculture 6:631–634. 

19. Kaşka, N. ve M. Yılmaz, 1974. Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme Tekniği (Çeviri:Plant Propagation 

H.T. Hartman ve D.E. Kester). Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını 79:610 s. 

20. Kaşka, N., N. Türemiş, K. Derin and V. 

Karaalp, 1996. Low Chiling Requirement 

Walnut Selection at the Eastern Mediterranean 

Coastal Areas of Turkey. Nucis Newsletter 

5:13–15. 

21. Oğuz, İ. H. ve A. Aşkın, 2007. Ermenek 

Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) 

Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir 

Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. 

Sci.) 17(1):21–28. 

22. Ölez, H., 1971. Marmara Bölgesi Cevizlerinin 

(Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı 

Üzerinde Araştırmalar (Doktora Tezi). Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkezi 

Yalova. 

23. Ördek, G. Ö., 2004. Antakya Ekolojik 

Koşullarında, Cevizler (J. regia L.) İçin En 

Uygun Aşılama Zamanı ve Yönteminin 

Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa 

Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

24. Özkan, Y. ve A. Gümüş, 2001. Effects of 

Different Applications on Grafting Under 

Controlled Conditions of Walnut (Juglans 

regia L.). International Society for 

Horticultural Science (ISHS), Leuven, 

Belgium, Acta Horticulturae 544:515–520. 

25. Serdar, Ü., T. Demir ve N. Beyhan, 2001. 

Camili Yöresinde (Artvin–Borçka) Ceviz 

Seleksiyonu Türkiye I. Ulusal Ceviz 

Sempozyumu 5–8 Eylül Tokat. s:39–45. 

26. Şen, S. M., 1980. Kuzey Doğu Anadolu ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi Cevizlerinin 

(Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı 

Üzerinde Araştırmalar (Basılmamış Doktora 

Tezi). A.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

27. Şen, S. M., 2011. Ceviz Yetiştiriciliği, Besin 

Değeri ve Folklorü. 4. Baskı ÜÇM Yayınları, 

Ankara, 220 s. 

28. Şen, S. M. ve F. E. Tekintaş, 1992. A Study on 

the Selection of Adilcevaz Walnut. Acta Hort. 

(317):171–174. 

29. Şen, S. M., T. Karadeniz ve Ö. Beyhan, 2011. 

Sorularla Ceviz Yetiştiriciliği. 1. Baskı ÜÇM 

Yayınları, Ankara, 208 s. 

30. Şimşek, M. ve A. Osmanoğlu, 2010. Mazıdağı 

(Mardin) Yöresindeki Doğal Cevizlerin 

(Juglans regia L.) Seleksiyonu. Y.Y.Ü. Tarım 

Bilgilendirme Dergisi 20(2):131–137. 

31. Tosun, F., 1991. Tarımda Uygulamalı 

İstatistik Metotları. Ondokuz Mayıs Üniver. 

Ziraat Fakültesi Ders Notları 1:256. 

32. TTSM, 2016. (http://www.ttsm.gov.tr) 

(Erişim Tarihi: 28.05.2016). 

33. TUİK, 2016. (http://www.tuik.org.tr) (Erişim 

Tarihi: 28.05.2016). 

34. Ünver, H. ve M. Çelik, 2005. Ankara Yöresi 

Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu 

Yoluyla Islahı. Bahçe 34(1):83–89. 

35. Yarılgaç, T., 1997. Gevaş Cevizlerinin (J. 

regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı Üzerine 

Araştırmalar (Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 

36. Yarılgaç, T., F. M. Balta, İ. H. Oğuz ve A. 

Kazankaya, 2005. Muş Yöresi Cevizlerinin 

(Juglans regia L.) Seleksiyonu. Bahçe 

34(1):109–115. 

37. Yaviç, A., 2000. Bahçesaray Yöresi 

Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon 

Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar 

(Basılmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 85 s. 

38. Yıldırım, A. F., A. M. Koyuncu, F. Koyuncu, 

A. N. Yıldırım ve Ö. Çağatay, 2005. Yalvaç 

Yöresi (Isparta) Ceviz Tiplerinin Seleksiyon 

Yolu ile Islahı. Bahçe 34(1):63–72. 
 



BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 273–279 2017 

 

273 
 

SOĞUK PRES TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN CEVİZ 

YAĞININ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 
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ÖZET 

 

Ceviz (Juglans regia L.), Juglandaceae familyasında yer alan, anavatanı Türkiye olan 

önemli bir meyvedir. 2015 yılı TUİK verilerine göre Türkiye’de yıllık 190.000 ton ceviz 

üretimi yapılmıştır. 

Ceviz yaklaşık %52–70 değerleri arasında yağ içermektedirler. Türkiye’deki cevizlerin 

bileşimi üzerine yapılan çalışmalarda; cevizin yaklaşık olarak %3.2–4.4 su, %12.0–19.6 

protein, %61.3–73.8 yağ, %1.8–2.3 kül ve %2.2–4.5 şeker ihtiva ettikleri görülmektedir. 

Ayrıca ceviz, Ca, P, Mg, Fe, Na, K gibi mineral maddeler bakımından zengin olduğu gibi 

A, B1, B2, B6, C vitaminlerini de içermektedir. 

Soğuk pres yağ teknolojisi ile üretilen yağlar son yıllarda tüketiciler tarafından gittikçe 

rağbet görmektedir. Bu teknoloji ile elde edilen yağlar oldukça düşük sıcaklık derecelerine 

maruz kalmakta (40–50℃) ve yağ elde edilmesi esnasında hiçbir şekilde solvent (çözücü) 

uygulaması söz konusu olmamaktadır. 

Bu çalışmada, ceviz yağı soğuk pres yöntemiyle elde edilerek ceviz yağının bazı 

fizikokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Ceviz yağının iyot sayısı, sabunlaşma sayısı, 

serbest asitlik, peroksit sayısı değerleri sırasıyla 139.57, 191.039, %0.38 (oleik asit 

cinsinden), 5.24 meqO₂/kg olarak tespit edilmiştir. Ceviz yağının yağ asitleri bileşimi 

değerlendirildiğinde; palmitik asit %7.10, stearik asit %4.58, oleik asit %26.50, linoleik 

asit %50.77, linolenik asit %11.05 olarak tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, ceviz yağı, soğuk pres yöntemi, fizikokimyasal özellikler, yağ 

asitleri bileşimi 

 

SUMMARY 

 

DETERMINATION OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF WALNUT OIL 

OBTAINING WITH THE COLD PRESS TECHNOLOGY 

 

Walnut (Juglans regia L.) which is native to Turkey, is an important fruit in the family 

of Juglandaceae. According to the TUIK data of 2015, 190 thousand tons of walnut were 

produced annually in Turkey. 

Walnuts contain about 52–70% fat. Walnut was found to consist approximately 3.2–

4.4% water, 12.0–19.6% protein, 61.3–73.8% fat, 1.8–2.3% ash and 2.2–4.5% sugars in 

studies about the composition of walnuts in Turkey. Walnut is also rich in minerals such 

as Ca, P, Mg, Fe, Na, K as well as A, B1, B2, B6, C vitamins. The oils produced with cold 

press oil technology are increasingly popular by consumers in recent years. The oils obtai-
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ned with this technology are exposed to very low temperature (40–50℃) and there is no 

solvent application during the oil production. 

In this study, walnut oil was obtained by cold pressing method and some 

physicochemical properties of walnut oil were determined. The iodine number, 

saponification number, free acidity and peroxide number values of walnut oil were 

determined as 139.57, 191.039, 0.38% (as oleic acid) and 5.24 meqO₂/kg, respectively. 

When fatty acid composition of walnut oil is evaluated; Palmitic acid, stearic acid, oleic 

acid, linoleic acid, linolenic acid were determined as 7.10%, 4.58%, 26.50%, 50.77%, 

11.05%, respectively. 

 

Keywords: Walnut, walnut oil, cold press method, physicochemical properties, fatty acids 

composition 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.), botanikte 

Dicotiledoneae sınıfı, Juglandales takımı, 

Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer 

almaktadır [10]. Türkiye, dünyanın en eski ceviz 

yetiştiren ve köklü meyvecilik kültürüne sahip 

ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde meyve veren ceviz ağacı sayısı 

7.596’dır. Son 15 yıl içerisinde ülkemizde cevize 

olan yoğun ilgi nedeniyle gerek özel ve gerekse 

kamu destekli yürütülen projelerle ceviz ağacı 

sayısı Şekil 1’de görüldüğü üzere giderek 

artmaktadır. Ceviz ağacı sayısının artmasıyla 

doğru orantılı olarak ceviz üretiminde de artışlar 

meydana gelmektedir [7]. 

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan 

cevizler, bileşiminde insan sağlığı üzerine olumlu 

etkileri olan değerli besin öğelerini içerir ve bu 

nedenle insan diyetinde önemli bir yere sahiptir. 

Ceviz bileşiminin belirlenmesi üzerine gerek yurt 

içi ve gerekse yurt dışında oldukça fazla çalışma 

bulunmaktadır. İtalya’da yetiştirilen 4 farklı ceviz 

çeşidinin kimyasal kompozisyon değerleri 

belirlenmiş ve ceviz çeşitlerinin en büyük iki 

bileşeninin yağlar ve proteinler olduğu 

bulunmuştur. Bileşenlerden su %3.2–4.4, protein 

%12.0–19.6, yağ %61.3–73.8, kül %1.8–2.3 ve 

şeker %2.2–4.5 değerleri arasında bulunmuştur 

[22]. Diğer yandan ceviz, Ca, P, Mg, Fe, Na, K 

gibi mineral maddeler bakımından son derece 

zengin olup, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerini de 

içermektedir. Ayrıca 1 kg ceviz 7.000 kalori enerji 

sağlamaktadır [10]. 

Türkiye’de yetiştirilen cevizler üzerine yapılan 

çalışmalara bakıldığında, Koyuncu ve ark. [16] 

Van ili ve Bahçesaray ilçesinden toplanan 20 adet 

ceviz tipi üzerinde çalışmış ve yağ oranını 

%62.08–70.16, protein içeriğini %12.87–18.97, 

nem miktarını %2.13–3.59 ve kül miktarını 

%0.84–2.12 değerleri arasında bulmuşlardır. 

Oldukça farklı besin öğeleri içermelerine 

karşın cevizlerin en önemli besin öğesi yağlardır. 

Cevizler çeşit, lokasyon, iklim şartları, toprak 

özellikleri v.b. gibi şartlara bağlı olarak 

değişmekle birlikte yaklaşık %52–70 değerleri 

arasında yağ ihtiva etmektedirler. 

Cevizler yüksek yağ içeriği ile birlikte aynı 

zamanda sahip oldukları yağ asiti bileşimi ile de 

dikkat çekmektedirler (Çizelge 1). 

Türkiye, ceviz üretiminde Dünyada önemli bir 

konumdadır. FAO 2013 verilerine göre ceviz 

üreticisi ülkeler arasında en güçlü ülke 627.439 

tonla Çin olup, bunu 302.146 tonla ABD, 243.961 

tonla İran ve 142.862 tonla Türkiye izlemektedir 

[6]. 

Ceviz yağı özellikle doymamış yağ asitleri 

bakımından son derece zengin olup yağ asiti 

bileşimi büyük oranda oleik, linoleik ve linolenik 

asitlerden oluşmaktadır. Ceviz yağının yaklaşık 

%50–70’inin çoklu doymamış yağ asitlerinden 

oluştuğu ve sert kabuklu meyveler içinde en 

yüksek linoleik asit seviyesine sahip olduğu 

bildirilmektedir (~%60 linoleik asit, ~%11 

linolenik asit) [22, 24]. Ceviz yağı tekli doymamış 

ve çoklu doymamış yağ asitlerini yüksek 

miktarlarda içeren trigliseritlerden oluşmaktadır 

[17]. Yüksek oranda çoklu doymamış yağ asiti 

içeriği nedeniyle ceviz tüketiminin toplam plazma 

ve LDL kolesterolünü düşürdüğü ve bunun da 

kalp–damar hastalıklarını önlediği 

bildirilmektedir [18]. Omega–3 yağ asitleri 

özellikle çocukların ve anne karnındaki bebeklerin 

gelişiminde, kardiyovasküler hastalıkların 

önlenmesinde ve fizyolojide önemli rol 

oynamaktadır [11, 21]. Yapılan çalışmalarda ceviz 

yağında tokoferoller (Çizelge 2) ve fitosteroller 
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gibi biyoaktif minör bileşenlerin varlığı da tespit 

edilmiştir [2]. 

Uluslararası Kodeks Komisyonuna (Codex 

Alimentarius) göre soğuk pres yağlar, ısı 

uygulamaksızın, sadece mekanik işlemlerle, yağın 

doğasını bozmadan üretilen bitkisel yemeklik 

yağlardır. Bu yağlar, sadece su ile yıkama, 

bekletme, süzme ve santrifüjleme işlemleri ile 

saflaştırılabilirler. Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı 

ile Anılan Yağlar Tebliği’ne göre (Tebliğ No: 

2012/29) aşağıda belirtilen yağlar şu şekilde 

tanımlanmıştır [5]. 

Bitkisel yağ: Sadece bitkisel kaynaklardan elde 

edilen, temel olarak yağ asitleri gliseridlerinden 

oluşan, doğal yapısı gereği az miktarda fosfatidler 

gibi diğer lipidler, sabunlaşmayan bileşenleri ve 

serbest yağ asitlerini içerebilen yağ. 

Ham yağ: Çözücü ekstraksiyonu ve/veya 

mekanik yöntemle elde edilen, duyusal ve 

karakteristik özellikleri bakımından doğrudan 

tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik 

amaçlı kullanıma uygun olan yağ 

Natürel yağ: Doğrudan tüketime uygun olan, 

yağın yapısını değiştirmeksizin, mekanik 

yöntemle ve ısı uygulaması ile elde edilen, 

saflaştırmak amacı ile sadece su ile yıkama, 

çöktürme, filtrasyon ve santrifüj işlemleri yapılan 

yağ 

Rafine yağ: Doğal trigliserid yapısında 

değişikliğe yol açmadan rafine edilen yağ 

Soğuk preslenmiş natürel yağ: Doğrudan 

tüketime uygun olan, ısıl işlem olmaksızın sadece 

mekanik yöntemle elde edilen yağ 

Üretim tekniği açısından ele alındığında, yağlı 

tohum hammaddesinin içerisindeki yabancı 

maddeler temizlendikten sonra yüksek 

derecelerde ısıya maruz kalmadan (maksimum 

40℃) preslerde sıkım işlemi gerçekleşmekte ve 

daha sonra da basit bir filtreleme işlemi yapılarak 

yağlar pazara sevk edilmektedir [12]. 

Mekanik yağ ekstraksiyonunun avantajları, 

basit olması, prosesin hızlı gerçekleşmesi, az 

miktardaki hammaddeler için pratik olması, 

işlemin kısa sürmesi ve maliyetinin düşük 

olmasıdır. Ayrıca bu sistem pek çok farklı yağlı 

tohumlara adapte edilebilmektedir. Solvent 

ekstraksiyona oranla tehlikesizdir. Mekanik 

preslerde işlem sonrasında kimyasal içermeyen, 

proteince zengin pres keki (küspe) elde edilir [23]. 

Proses süresince tohum ya da meyvelere 

yüksek sıcaklık uygulaması mümkün olmadığı 

için yağlarda trans yağ asitleri oluşumu 

gerçekleşmemekte ve beslenme açısından son 

derece kıymetli olan tokoferol ve sterol gibi 

değerli besin bileşenleri de zarar görmemektedir. 

Çalışmamızda soğuk pres tekniği kullanılarak 

elde edilen ceviz yağının fizikokimyasal 

özellikleri ile yağ asitleri bileşimini incelenmiş ve 

ceviz yağının kalite özellikleri ortaya konmuştur. 

 

 
Şekil 1. Yıllara göre Türkiye’deki ceviz ağacı 

sayısı [7] 

Figure 1. The number of walnut trees in Turkey 

according to years [7] 

 

 
Şekil 2. Yıllara göre Türkiye’de ceviz üretim 

miktarı [7] 

Figure 2. The amount of walnut production in 

Turkey according to years [7] 

 

 
Şekil 3. Ceviz üretim miktarlarına göre ülkelerin 

sıralaması [6] 

Figure 3. The countries according to walnut 

production content [6] 

 

 
Şekil 4. Ceviz yağı üretim şeması 

Figure 4. Walnut oil production diagram 
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Çizelge 1. Ceviz yağının yağ asitleri bileşimi 

Table 1. Fatty acid composition of walnut oil 
Yağ asitleri 
Fatty acids 

Literatür değerleri (%) 
Literature values 

C14:0 0.40 

C16:0 6.98–8.8 

C16:1 0.08–0.15 

C18:0 2.14–3.1 

C18:1 22.92–28.3 

C18:2 50.1–52.42 

C18:3n3 12.0–15.24 

C20:1 0.13 

 

Çizelge 2. Ceviz yağının tokoferol içeriği 

Table 2. Tocopherol content of walnut oil 
Tokoferol çeşitleri 

Types of tocopherol 

Değer (μg/g oil) 

Value (μg/g oil) 

Α tokoferol / α tocopherol 69.0 ± 4.50 

β tokoferol / β tocopherol nd 

γ tokoferol / γ tocopherol 539 ± 39.7 

δ tokoferol / δ tocopherol 110 ± 9.25 

nd: tespit edilemeyen 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

Çalışmada kullanılan ceviz (kabuksuz–iç) 

örneği 2015 yılı mahsulü olup, Malatya’nın 

Battalgazi ilçesinden temin edilmiştir. Temin 

edilen ceviz örnekleri direkt olarak soğuk pres 

makinasında 20 rpm vida dönüş hızı, 5 no’lu çıkış 

ucu ve 45C°’de sabit çıkış sıcaklığı değerlerinde 

sıkılmış ve elde edilen yağlar laboratuvarda analiz 

edilinceye kadar +4℃’de kahverengi şişelerde 

muhafaza edilmiştir. 

 

Metot 

 

İyot sayısının belirlenmesi: İncelenen 

örneklerin iyot sayılarının belirlenmesinde 

Anonim [3]’de verilen IUPAC 2.205 [3] sayılı 

metot uygulanmıştır. Uygulanan metodun prensibi 

Wijs işlemine dayanmaktadır. İyot sayısı, absorbe 

edilen ve iyot olarak ifade edilen halojenin kütlesi 

olup 100 g yağda gram olarak ifade edilen bir 

değerdir. İyot sayısı ile yağların ve yağ asitlerinin 

doymamışlıkları, saflığı belirlenir. 

Serbest yağ asitliği oranının belirlenmesi: 

İncelenen örneklerin serbest yağ asitliğinin 

belirlenmesinde IUPAC 2.201 [3] sayılı metot 

uygulanmıştır. Yüzde serbest yağ asitliği, 

yağlarda bağlı olmayan yağ asitleri toplamının 

oleik asit yüzdesi olarak belirtilmiştir. 

Peroksit sayısının belirlenmesi: İncelenen 

örneklerin peroksit sayısının belirlenmesinde 

IUPAC 2.501 [3] sayılı metot uygulanmıştır. 

Peroksit sayısı, yağlarda bulunan aktif oksijen 

miktarının ölçüsü olup 1 kg yağda bulunan 

peroksit oksijenin milieşdeğer gram olarak 

miktarıdır. Peroksit sayısı ile yağlarda 

otoksidasyonun birincil ürünü olan hidroperoksit 

ve epi–peroksitler tespit edilir. 

Sabunlaşma sayısının belirlenmesi: 

Sabunlaşma sayısı, belirli şartlar altında 1 g yağı 

sabunlaştırmak için gereken potasyum hidroksitin 

mg olarak miktarıdır. Soğuk pres yağların 

sabunlaşma sayıları AOCS 1a–64 [4]’e göre analiz 

edilmiştir. 

Yağ asitleri bileşiminin belirlenmesi: Örnekler, 

AOCS (1993)’nin Ce 2–66 nolu metoduna göre 

BF3–metanol ile yağ asidi metil esterlerine 

dönüştürülmüştür [4]. Öncelikle yağ asitlerinin 

metil esterleri hazırlanmış, bu amaçla 100 mg 

ceviz yağı ağzı kapaklı bir test tüpü içerisine 

tartılmış ve 10 mL hekzan ilavesini takiben 

çözünmesi için 30 s karıştırma işlemi 

uygulanmıştır. Test tüpüne 100 mikrolitre 2 N 

etanollü KOH ilavesi yapıldıktan sonra karıştırma 

işlemi tekrarlanmış ve uygulanan santrifüj 

işleminin ardından berrak faz alınarak enjekte 

edilmek üzere 2 mL’lik viallere aktarılmıştır. 

Kapiler gaz kromatografisi: Perkin–Elmer 

8320B 

Dedektör: Alev İyonizasyon Dedektörü (FID) 

Kolon: %100 sianopropil polisiloksan ile 

kaplanmış, slika kapiler kolon (CP Sil 88, 

uzunluğu 50 m × iç çapı 250 μm ve film kalınlığı 

0.20 μm; Chrompack, Middelburg, Holland) 

Sıcaklıklar; 

Dedektör: 250℃ 

Kolon: 177℃ 

Enjeksiyon bloku: 250℃ 

Gazlar; 

Taşıyıcı gaz, Helyum: 1 mL/dakika 

Hava: 250 mL/dakika 

Hidrojen: 35 mL/dakika 

Elde edilen pikler bileşenleri veya yağ 

asitlerinin alıkonma zamanlarına göre 

tanımlanmış, alanlardan ise her yağ asidinin 

konsantrasyonu veya derişimi integratör ile 

hesaplanmıştır [14]. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Yapılan çalışma sonucunda ceviz yağının iyot 

sayısı, sabunlaşma sayısı, serbest yağ asitliği, 

kırılma indisi ve peroksit sayısı değerleri tespit 

edilmiş olup bu değerler Çizelge 3’te 

gösterilmiştir. 

Çizelge 3’e göre ceviz yağının iyot sayısı 

139.57 bulunmuştur. Bulunan değer Martinez ve 

ark. [18] ve Gharibzahedi ve ark. [14]’nın ceviz 

yağının iyot sayısı üzerine yaptıkları çalışma 

sonuçları ile uyum içerisindedir. Martinez ve ark. 

[18] ve Gharibzahedi ve ark. [14] yaptıkları 

çalışmalarda ceviz yağının iyot sayısı değerini 

sırasıyla 157 ve 149 olarak bulmuşlardır. 

Bu araştırmada ceviz yağının serbest yağ 

asitliği değeri oleik asit cinsinden %0.38 olarak 

bulunmuştur. Akbaş [1] yapmış olduğu çalışmada 

cevizlerden farklı solvent ve yöntemler kullanarak 

ekstrakte ettiği yağlarda serbest yağ asitliği 

değerlerinin %0.18 ile %0.94 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Kaynak verileri ile 

kıyaslandığında değerlerimizin Akbaş [1]’ın 

bildirdiği değer aralığının içinde olduğu 

görülmektedir. 

Ceviz yağının peroksit sayısı Çizelge 3’te 5.24 

meqO₂/kg olarak tespit edilmiştir. Çizelge 4’teki 

Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği’ne göre 

(Tebliğ No: 2012/29) peroksit sayısı maksimum 

limitin altında olup herhangi bir uyumsuzluk 

oluşturmamaktadır. Diğer yandan bulmuş 

olduğumuz peroksit sayısı değerinin Gharibzahedi 

ve ark. [14]’nın bildirdiği değerden bir miktar 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Ceviz yağında yapılan çalışma sonucunda 

sabunlaşma sayısı 191.039, kırılma indisi ise 

1.4687 olarak tespit edilmiştir. Gharibzahedi ve 

ark. [14]’nın ceviz yağı üzerine yaptığı çalışmada 

sabunlaşma sayısı ve kırılma indisi değerlerini 

sırasıyla 169 ve 1.449 olarak bulduklarını 

bildirmişlerdir. Sonuçlarımız bu verilerle 

kıyaslandığında tespit edilen kırılma indisi uyum 

sağlarken sabunlaşma sayısının bir miktar yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Çalışmada kullanılan cevizlerden soğuk pres 

yöntemiyle elde edilen ceviz yağını oluşturan yağ 

asitlerinin bileşimi Çizelge 5’te verilmiştir. Elde 

edilen veriler incelendiğinde ceviz yağında en 

fazla bulunan yağ asitinin linoleik asit olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca oleik asit ve linolenik asit 

oranları da oldukça yüksektir. Yapılan çalışmada 

Çizelge 5’te görüldüğü gibi linoleik asit, oleik asit 

ve linolenik asit oranları sırası ile %50.77, %26.51 

ve %11.05 olarak tespit edilmiştir. 

Tekli doymamış yağ asiti olarak sadece oleik 

asit tespit edilebilmiştir. Bu nedenle toplam tekli 

doymamış yağ asiti değerleri oleik asit değerleri 

ile aynı olup %26.51 olarak bulunmuştur. 

Çeşitlerin toplam çoklu doymamış yağ asitleri ise 

linoleik ve linolenik asitlerden oluşmuştur ve 

toplam çoklu doymamış yağ asitleri oranı %61.82 

olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3. Ceviz yağının tespit edilen bazı 

fizikokimyasal özellikleri 

Table 3. Some physicochemical properties of 

walnut oil 
İyot sayısı / Iodine value 139.57 

Sabunlaşma sayısı / Saponification value 191.039 

Serbest yağ asitliği / Free fatty acid value 
%0.38 (oleik asit 

cinsinden) 

Peroksit sayısı / Peroxide value 5.24 meqO₂/kg 

Kırılma indisi / Refractive index 1.4687 

 

Çizelge 4. Bitki adı ile anılan yağlar tebliğine göre 

(Tebliğ no:2012/29) soğuk pres 

yağların limit değerleri 

Table 4. According to what is communicated with 

the name of plant identification 

(Notification no: 2012/29) limit values of 

cold press oils 
Sabun miktarı Soğuk preslenmiş ve natürel yağlarda bulunmamalı 

Asit sayısı 
Soğuk preslenmiş ve natürel yağlarda en çok 4.0 mg 

KOH/g yağ 

Peroksit sayısı 
Soğuk preslenmiş ve natürel yağlarda en çok 15 
miliekivalen aktif oksijen / kg yağ 

 

Çizelge 5. Ceviz yağının tespit edilen yağ asidi 

bileşimi 

Table 5. Fatty acid composition of walnut oil 

detected 
Yağ asitleri / Fatty acids Değer (%) / Value (%) 

C14:0 nd 

C16:0 7.10 

C16:1 nd 

C18:0 4.58 

C18:1 26.51 

C18:2 50.77 

C18:3 11.05 

C20:0 nd 

C20:1 nd 

Toplam çoklu doymamış yağ asitleri 
miktarı / ΣPolyunsaturated fatty acid 

%61.82 

Toplam doymamış yağ asitleri miktarı / 

ΣUnsaturated fatty acid 
%88.33 

Toplam doymuş yağ asitleri miktarı / 
ΣSaturated fatty acid 

%11.67 

nd: tespit edilemeyen 
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Elde ettiğimiz sonuçların Bakkalbaşı [9]’nın 7 

ceviz tipi için bildirdiği oleik asit (%17.52–29.74) 

ve linolenik asit (%8.84–15.17) değerleri ile 

uyumlu, buna karşın linoleik asit (%52.46–60.16) 

için bildirdiği değerlerden ise düşük olduğu 

görülmektedir. 

Gharibzahedi ve ark. [14]’nın soğuk pres 

tekniği ile elde ettikleri ceviz yağı örneklerinde 

yapmış oldukları çalışmada toplam çoklu 

doymamış yağ asitleri (%62.2), toplam doymamış 

yağ asitleri (%87.7) ve toplam doymuş yağ asitleri 

(%12.3) için bildirdiği değerler ile uyum 

içerisindedir. 

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Ceviz yağı yapısında yer alan C18:3 (n–3) yağ 

asiti özelliği ile tüm bitkisel yağlı tohumlar 

arasında ketenden sonra ikinci, yağlı meyveler 

arasında ise en yüksek orana sahip olup, ilk sırada 

yer almaktadır. C18:2 (n–6) içeriği açısından tüm 

yağlı meyveler arasında ilk sırada yer almaktadır. 

Yine yapısında yüksek oranda yer alan gama–

tokoferol sayesinde sağlıklı beslenme için son 

derece kıymetli bir yağlı meyvedir. Yağ ithal eden 

bir ülke konumunda olduğumuz göz önünde 

bulundurulursa mevcut kaynakları en iyi şekilde 

değerlendirmeli ve bu tür besleyici değeri son 

derece yüksek olan yağlarla toplumumuza tüketim 

alışkanlığı kazandırmalıyız. Hammadde kalitesi 

iyi olduğu ve soğuk pres yağ çıkarma prosesinde 

özellikle sıcaklık derecesi uygun değerlerde (40–

50˚C) tutulduğu sürece ceviz ve benzeri yağlı 

meyvelerden (fındık, badem v.b.) bu tür yağlar 

çıkarılıp, güvenli bir şekilde tüketilebilir. 
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ARTVİN YÖRESİNDE YETİŞEN CEVİZLERİN MEYVE 

ÖZELLİKLERİ 

 
 

Turan KARADENİZ1 Emrah GÜLER¹ Lena YAZICI2 
 

ÖZET 

 

Anadolu’nun farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, önemli ticaret ve göç yollarının 

üzerinde bulunması çok zengin genetik kaynağa sahip olmasını sağlamıştır. Ceviz 

yetiştiriciliği, Türkiye’nin tarımsal ekonomisinde önemli bir yer işgal ettiği halde, standart 

çeşitlerle tesis edilen kapama bahçeler ancak son yıllarda kurulmuştur. Devamlı tohumla 

çoğaltma yoluyla memleketimizin hemen her bölgesinde farklı genetik yapılara sahip geniş 

bir ceviz popülasyonu meydana gelmiş ve bu sayede oluşan geniş varyasyon üstün özellikli 

tiplerin seleksiyonuna imkân sağlamıştır. Bu çalışma Karadeniz Bölgesi ceviz üretiminde 

büyük paya sahip olan Artvin il merkez ilçede yetişen cevizlerin meyve özelliklerini 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada 127 ceviz genotipinden alınan meyve 

örnekleri fiziksel özellikler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada; ağacın güneşlenme 

durumu, ağacın sulanma durumu, ağacın yaşı, taç genişliği, salkımda meyve sayısı gibi 

meyve harici özelliklerin yanı sıra kabuk rengi, kabuk pürüzlülüğü, meyve ve iç ağırlık (g), 

randıman (% iç oranı), kabuk kalınlığı, içte büzüşme, iç rengi, iç çürüklüğü, damarlılık, 

meyve şekli, iç dolgunluğu gibi meyve özellikleri incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Artvin, ceviz, genotip, randıman 

 

SUMMARY 

 

FRUIT CHARACHTERIZATIONS OF ARTVIN PROVINCE WALNUTS 

 

Our country has become a very rich genetic resource due to its hosting of civilizations 

and its presence on major trade and migration routes. Although walnut farming has 

occupied an important place in Turkey’s agricultural economy, closed gardens established 

with standard varieties have only been established in recent years. Through continuous 

seed propagation, a large walnut population with different genetic constructs in almost 

every region of our country has come to the fore, and the wide variation on this count allows 

for the selection of highly featured species. This study was carried out in order to determine 

the walnut trees which gives fruit of superior character in the province of Artvin which has 

a great share in the production of walnut in the Black Sea Region. In this study, fruit 

characteristics from 127 walnut types were evaluated physically. In this study; fruit 

characteristics like shell thickness, fruit roughness, internal weight (g), yield (% internal 

ratio), inner color, inner rot, vainness, fruit shape, inner filling crustal thickness, internal 

shrinkage, shrinkage, as well as non–fruit characteristics such as tree sunbathing, tree 

watering statu, age of tree, crown width were evaluated. 

 

Keywords: Artvin, walnut, genotype, kernel ratio 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 
2 Çanakçı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çanakçı/GİRESUN 
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GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.) Anadolu’nun ulu ve 

görkemli ağaçlarından birisidir. Besin değeri 

yüksek meyvesi ve mobilya sanayinin ham 

maddesi olan kerestesi nedeniyle, meyve türleri 

arasında özel bir yeri vardır [12]. 

Son senelerde yapılan araştırma geliştirme 

çalıştırma ile yüksek kaliteli ve verimli, çevre 

şartlarına iyi adapte olan ceviz çeşitleri ve tipleri 

seçilmekte, aşılı ceviz fidanları bu tiplerden 

üretilerek kapama bahçeleri kurulması mümkün 

olmaktadır [21]. 

Ülkemizde ceviz üretiminin çok büyük bir 

kısmı tohumla çoğaltılmış ağaçlardan elde 

edildiğinden, üretimde standardizasyon 

sağlanamamıştır. Ceviz ağaçları ülkemiz 

genelinde düz arazilerde sınır ağacı, gölge ağacı; 

meyilli arazilerde erozyon ağacı; vadi içlerinde 

koru ağacı, sel baskınlarını önleyici ağaç olarak 

görülmüştür. 

Ceviz ağacı Türkiye’nin Ağrı ve Bayburt illeri 

dışında, hemen hemen her tarafında dağılım 

göstermektedir. 2016 yılı istatistiklerine göre 

Türkiye’deki ceviz ağacı sayısı 15.044.456, 

üretim miktarı ise 195.000 tondur [1]. 

TÜİK 2016 verilerine göre Türkiye ceviz 

üretiminde ilk 5 sırada yer alan iller ve üretim 

miktarı Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Kahramanmaraş 10.451 ton Antalya 6.983 ton ile 

2. sırada, Hakkâri 6.979 ton üretim miktarı ile 3. 

sırada, Karaman 9.175 ton ile 3. sırada, Çorum 

6.564 ton üretimle 4. sırada, Bursa 434 ton ile 5. 

sırada yer almaktadır. 

Türkiye ceviz üretiminde önemli bir paya sahip 

olan Karadeniz Bölgesi’nde 2016 yılı itibariyle 

ceviz alanları, üretimi ve ağaç sayıları Çizelge 

1’de gösterilmiştir. 

Artvin ilinin ceviz üretimindeki yeri ise; 2016 

yılında toplu meyveliklerin alanı (ha) 7.738, 

üretim miktarı 2.128 tondur. Ağaç başına ortalama 

verim ise 27 kg’dır. Meyve veren ağaç sayısı 

78.205, meyve vermeyen ağaç sayısı ise 37.155 

adettir. Artvin ili toplam ağaç sayısı ise 115.360 

adettir. Artvin ili 2016 ceviz üretim değerleri 

Çizelge 2’de verilmiştir. 

Artvin ili ve ilçelerinde 2016 verilerine göre 

merkez ilçelerde ceviz ağaçlarının sayısı ve üretim 

miktarları belirlenmiştir. En fazla ceviz üretimi 

799 ton ile Şavşat ilçesinde görülmektedir. Ceviz 

üretim alanlarında da Şavşat ilçesi 2.850 da üretim 

alanıyla birinci sırada yer almaktadır. Ağaç başına 

ortalama verimde 43 kg/ağaç meyve verimiyle 

merkez ilçe ilk sırayı almaktadır. Artvin ili merkez 

ilçe ve ilçelerindeki ceviz üretim değerleri Çizelge 

3’te verilmiştir. 

Verilen çizelgelerden takip edildiği gibi, 

ülkemizde ilçede, illerde, bölgelerde ve yıllara 

göre istikrarlı bir üretim yapılmadığı 

görülmektedir. Bu düzensizliğin en önemli 

nedenleri arasında şunları sıralayabiliriz: 

•Üretimin verim ve kalitesi belli, standart 

çeşitlerle yapılamayışı. 

•Yetiştiriciliğin kapama bahçe halinde değil 

de, tek ağaçlarla yapılması. 

•Yetiştiricilikte sulama, gübreleme, hastalık ve 

zararlılarla mücadele gibi teknik ve kültürel 

uygulamaların yeterli biçimde yapılmayışı. 

•Döllenme biyolojisi yönünden gerekli 

bilgilere sahip olmaması. 

•Hasatta yanlış uygulama dolayısıyla, bir 

sonraki yılın ürüne verecek olan uç gözlerin tahrip 

olması. 

•Cevizin iklim ve toprak şartları uygun 

olmayan konumlara ve yerlere dikilmesi, 

dolayısıyla ilkbahar geç gelen soğuklarından 

fazlaca zarar görerek hem o yılın, hem de ertesi 

yılın ürününün engellenmiş olması. 

Cevizde seleksiyon çalışmalarının 

yapılmasında çok çeşitli faktörler göz önünde 

tutulmaktadır. Bunlar araştırıcının amacına göre 

değişmekle beraber; meyve kalite faktörleri, 

ağacın soğuğa duyarlılığı, düzenli ve yüksek 

verim, hastalık ve zararlılarla karşı duyarlılığı, geç 

yapraklanma ve geç çiçeklenme, yan 

tomurcuklarda meyve verme oranı, ağacın gelişme 

kuvveti, meyvenin kabuktan kolay ayrılması ve 

derim kolaylığı, üzerinde durulan önemli faktörler 

olmaktadır [4, 5, 10, 11]. 

Seleksiyon yöntemiyle çeşit seçiminde birinci 

derecede önem arz eden faktörler; kabuklu meyve 

ağırlığı, iç oranı, kabuk kalınlığı, kabuk ve iç 

rengi, iç ağırlığı, iç oranı, protein ve yağ oranı gibi 

özelliklerdir [14, 15, 18, 19]. 

Çeşitlerin seçiminde bu özelliklerin alt ve üst 

sınırları bakımından da araştırıcılar arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Bazı araştırıcılar açık 

ve sarı renkli iç oranının en az %50 olması 

gerektiğini [17], bazı araştırıcılar ise; iç oranının 

%45, yağ oranının, %65 protein oranının %16 

olması gerektiğini belirtmektedir [13]. Kuzeydoğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan 



283 

T. KARADENİZ, E. GÜLER, L. YAZICI / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 281–287 (2017) 

bir çalışmada en düşük meyve ağırlığı 8.9 g, iç 

ağırlığı 5.4 g, iç oranı %49.26, en yüksek kabuk 

kalınlığı ise 1.59 mm olarak alınmıştır [20]. Gerek 

ülkemizde gerekse yurt dışındaki çalışmalarda 

sınırları farklı olsa da birinci derecede üzerinde 

durulan özelliklerin değişmediği görülmektedir. 

Ölez [10], Marmara bölgesinde selekte ettiği 

toplam 323 tip içerisinden üstün özelliklere sahip 

20 ceviz tipi belirlemiş vejetatif olarak 

çoğaltmıştır. Bu çalışmada seçtiği tiplerde; meyve 

ağırlıklarının 10–21.8 g, iç ağırlığının 5.3–10.1 g 

iç oranının, %42.8–56, açık renkli iç oranlarının 

%36–100 oranlarından değiştiğini kabukta 

yapışmanın ise iyi veya çok iyi olduğunu 

kaydetmiştir. Bu çalışmada seçilen tiplerde; yağ 

oranlarının %58.34–72.54 arasında değişiklik 

gösterdiği not edilmiştir. 

Şen [20], Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu 

Karadeniz Bölgesinde yürüttüğü seleksiyon 

çalışmasında; 550 ceviz ağacının örnek almış, 

örneklerde fiziksel ve kimyasal analizler yaparak 

önemli 26 tip seçmiştir. Seçtiği bu tiplerde 

ortalama meyve ağırlığının 11.29 g, iç ağırlığının 

6.20 g, iç oranının %54.92, açık sarı iç oranının 

%87.78 ve kabuk kalınlığının 1.23 mm olduğunu, 

seçilen bu tiplerde ortalama yağ oranlarının 

%70.80, protein oranlarının %20.52 olduğu tespit 

edilmiştir. 

Berisha [3], Arnavutluk’un Tropoze 

bölgesinde yaptığı bir seleksiyon çalışmasında 

bölge için en uygun 13 form seçmiştir. Bunlardan 

en iyi beş tanesini üç yıl süreyle denemeye alarak, 

çiçeklenme, meyve verme, meyve büyüklükleri, 

kabuk yapısı, kabuk verme, iç rengi ve yağ içeriği 

gibi özellikleri üzerinde incelemeler yapan 

araştırıcı beş formdan Valbona, Cipeholla ve 

Gashit1–2 tiplerini seçmiştir. 

 

Çizelge 1. Karadeniz Bölgesi’nde ceviz ağacı ve 

üretiminin dağılımı [1] 
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15.908 8.117 19 429.152 171.439 600.591 

Batı 

Karadeniz 
101.673 28.501 19 1.519.606 1.009.716 2.529.322 

 

 

Çizelge 2. Artvin ili son 10 yıla ait ceviz ağaç sayısı ve üretimi [1] 

Yıl 
Toplu meyvelilerin 

alanı (da) 
Üretim (ton) 

Ağaç başına ortalama 

verim (kg) 

Meyve veren ağaç 

(ad) 

Meyve vermeyen 

ağaç (ad) 

Toplam ağaç sayısı 

(ad) 

2007 2.342 4.780 78 61.670 13.330 75.000 

2008 2.724 4.013 65 61.760 14.430 76.100 

2009 2.769 3.480 53 65.340 20.541 85.881 

2010 3.809 2.196 40 55.340 24.100 79.440 

2011 3.140 2.191 31 71.745 56.150 127.895 

2012 3.386 2.206 30 72.855 58.235 131.090 

2013 4.533 1.837 30 61.370 63.167 124.537 

2014 6.885 1.468 24 61.330 67.377 128.707 

2015 7.022 2.719 32 85.750 44.632 130.382 

2016 3.140 2.191 31 71.745 56.150 127.895 

 

Çizelge 3. Artvin ili ilçelerinde ceviz üretim miktarı ve ağaç sayısı [1] 

İlçeler 
Toplu meyveliklerin 

alanı (da) 
Üretim (ton) 

Ağaç başına 

ortalama verim (kg) 

Meyve veren ağaç 

(ad) 

Meyve vermeyen 

ağaç (ad) 
Toplam ağaç (ad) 

Şavşat 2.850 799 31 25.500 500 26.000 

Yusufeli 500 687 35 19.755 8.050 27.805 

Merkez 2.375 311 43 7.150 9.085 16.235 

Ardanuç 520 120 11 10.600 6.000 16.600 

Murgul 968 93 20 4.650 7.610 12.260 

Hopa 92 70 18 4.000 2.260 6.260 

Borçka 403 25 12 2.100 1.100 3.200 

Arhavi 30 23 5 4.450 2.550 7.000 

 

Çameli ve Bozkurt ilçelerinde incelenen 244 

ceviz ağacının 54’ünden meyve örneği alınmış ve 

39 tip ümit verici olarak görülmüştür. Bu tiplerde 

meyve ağırlıkları 9.55–18.40 g, iç ağırlıklarının 

5.30–9.92 g, iç oranları %50.03–64.27, meyve 

boyları 35.37–53.13 mm, meyve enleri 29.97–

36.32 mm, ve yükseklikleri 30.25–40.51 mm 

arasında değiştiği tespit edilmiştir. İncelenen 
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tiplerin 20’sinin protogynus, 18’inin protandrous 

1’inin homogamous olduğu belirtilmiştir [2]. 

Karadeniz ve Şahin [7], Van ili Çatak ilçesinde 

yetiştirilen cevizlerin meyve özelliklerini 

belirlemek amacıyla yürüttükleri bir incelemede; 

meyve iriliğini dikkate alarak 100 ağaçtan meyve 

örnekleri almışlar ve inceleme sonucunda 18 tip 

seçilmiştir. Bu tiplerde meyve ağırlığının 9.28–

11.64 g, iç ağırlıklarının 3.73–5.50 g, iç 

oranlarının %36.40–52.38, kabuk kalınlıklarının 

1.45–1.83 mm, meyve boylarının 30.68–41.60 

mm, meyve enlerinin 28.17–33.32 mm ve meyve 

yüksekliklerinin 27.33–33.97 mm arasında 

değiştiği saptanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Bu araştırma 2011 yılında Doğu Karadeniz 

Bölgesinde Artvin İlinde merkeze bağlı semtlerde 

sürdürülmüştür. Çalışmada esas olarak kendi 

haline veya tohumdan yetiştirilmiş daha önce 

hiçbir ön çalışmaya tabii tutulmamış 127 ceviz 

ağacı tek tek dolaşılarak bu ağaçlardan meyve 

örnekleri alınarak pomolojik olarak incelenmiştir. 

Değerlendirmede kullanılan ceviz ağaçlarının yer 

dağılımı Çizelge 4’de verilmiştir. Meyve örnekleri 

alınan ağaçlara 08 ART 001’den başlayarak sıra 

ile tip numaraları verilmiştir. 

Çalışmada, meyve ağaçlarının güneşlenme 

durumu, sulanma durumu, tekli, ikili, üçlü meyve 

durumu, ağacın taç şekli (dik, orta, yayvan) ağacın 

yaşı gibi gözlemlere dayanarak ölçümler 

yapılmıştır. Meyve örneği alınan ağaçlarda 

hastalık ve zararlılara karşı bulaşık olmamasına 

özen gösterilmiştir. Her bir ceviz ağacından rast 

gele alınan 10–15 adet meyve örneği aynı gün 

yeşil kabuklardan ayrılmış, güzelce yıkanıp gölge 

bir yerde kurutulmuş ve daha sonra kâğıt torbalara 

konulmuştur. Meyve özelliklerinin belirlenmesine 

geçmeden önce nem tayini yapılmış ve kabuklu 

cevizlerde nem miktarı %8–9’a, iç cevizlerde ise 

%5–6’ya indirilmiştir. 

 

Çizelge 4. Ceviz örnekleri alınan yerleşim 

birimleri ve alınan örnek sayıları 
Ceviz tiplerinin bulunduğu yer Örnek alına ceviz ağacı sayısı 

Çarşı mahallesi 1 

İskebe 38 

Orta mahalle 42 

Balcıoğlu 42 

Ceviz dibi 4 

 

Meyvelerde meyve ağırlığı, iç ağırlığı, 

randıman (iç oran), kabuk kalınlığı, meyve 

boyutları (en, boy, kalınlık), meyve şekli, kabuk 

rengi, kabuk pürüzlülüğü, iç dolgunluğu, içte 

büzüşme, iç rengi, iç çürüklülüğü, damarlılık 

tespit edilmiştir [8, 20]. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Artvin ili merkez ilçede yürütülen bu 

çalışmada 2011 ilkbahar döneminde 127 ağaç 

belirlenerek kayıt altına alınmış, daha sonra bu 

ağaçlardan meyve örnekleri alınarak, pomolojik 

analizler yapılmış, genotiplere ait bazı özelliklerin 

değişim aralıkları ve % oranları belirlenerek 

Çizelge 5’de sunulmuştur. 

Meyve Boyutları: 127 adet genotipe ait meyve 

örneğinde yapılan fiziksel ölçümler sonucu; 

meyve eni (yanak çapı) 22.48 mm ile 36.61 mm 

arasında belirlenirken meyve kalınlığı (sütur çapı) 

21.82 mm ile 37.87 mm arasında değişmiştir. 

Genotiplerimiz bu iki boyut yönünden de bakınca 

meyve eni olarak büyük bir çoğunluğu 27.00 

mm’den daha büyük değere sahip olmuşlardır. 

Meyve kalınlığı olarak da büyük çoğunluğu 26.00 

mm’den büyüktür. Nitekim 127 genotipin 

87’sinde meyve eni 27.00 mm’den fazla olurken; 

yine 127 tipin 99’nda meyve kalınlığı 26.00 

mm’den daha fazla olmuştur. Genotiplerimizde 

meyve boyları 25.95 mm ile 43.52 mm arasında 

değişirken genotiplerin 118’inde meyvelerin 

29.00 mm’den fazla bir boya sahip olduğu 

görülmüştür. 

Meyve Şekli (Şekil İndeksi): 127 genotipin 

2’sinde şekil indeksi 0.9 ile 1.0 arasında olup, 

meyveler yuvarlak olarak değerlendirilmiştir. 

Genotiplerin 125’inde (%98.42) ise Şekil indeksi 

1.0’dan büyük çıkmış olup; bu genotiplerin 

meyveleri ise uzun olarak değerlendirilmiştir. 

Görüldüğü gibi Artvin merkez ilçe cevizlerinin 

%90’dan fazlası uzun şekilli meyveye sahip 

gözükmektedir. 

Meyve Ağırlığı: Çizelge 3’de görüldüğü gibi; 

incelenen 127 genotipte meyve ağırlıkları 4.16 g 

ile 13.44 g arasında değişmektedir. Bu 127 

genotipin 67’sinde (%52.75) meyve ağırlığı 4.16 

g ile 7.99 g arasında; 50 tip 8.00 g ile 10.99 g 

arasında; 10 tipte ise (7.87) 11.00 g’dan fazla 

olmuştur. Şen [20], Doğu Karadeniz ve 

Kuzeydoğu Anadolu bölgelerini içine alan 3 yıllık 
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çalışması sonucunda seçtiği tiplerin meyve 

ağırlıkları 8.9 ile 15.68 g. arasında değiştiğini 

kaydetmektedir. Ülkemizde yürütülen diğer 

benzer çalışmalarda, bu değerlerin 10.0–21.8 g 

[10], 13.33–20.80 g [6], 9.52 g ile 16.82 g [8] 

olduğu bildirilmektedir. Aynı parametrenin yurt 

dışında yapılan çalışmalarda 9.00–13.40 g [18], 

10.7–16.1 g [9], 9.84–13.00 g [14] olduğu 

kaydedilmektedir. Araştırmada seçilen 

genotiplerin diğer araştırıcıların genotipleriyle 

meyve ağırlığı bakımından yarışabilecek özellikte 

olduğu görülmektedir. 

Kabuk Rengi: Genotiplerinin (72 tip; %56.69) 

açık ve esmer olurken; 55 tipte kabuk rengi koyu 

olarak değerlendirilmiştir. 

Kabuk Pürüzlülüğü: Genotiplerin bir kısmı 

%15.74’ü (20 tip) düz bir kabuğa sahip, %57.48 

(73 tip) orta pürüzlü kabuğa sahip ve %26.77’si 

(34 tip) pürüzlü kabuk yapısına sahip olmuştur. 

Kabuk Kalınlığı: Genotiplerin kabuk 

kalınlıkları 0.67 mm ile 1.77 mm arasında 

değişmekte olup; genotiplerin %12.59’u (16 tip 

0.67–0.99 mm) ince veya çok ince kabuk 

kalınlığına sahiptir. Buna karşılık 94 tipte ise 

(%74.01) meyve kabukları orta kalınlıktadır. 

Genotiplerin sadece 17’si ise (%13.38) kalın 

kabuklu olarak görülmektedir. Şen [20]’in 

çalışmasında seçilen tiplerin ortalama kabuk 

kalınlığı 1.23 mm olarak saptanmıştır. 

Kırılma Durumu: İncelenen genotiplerin 

büyük bir çoğunluğunun %64.56 (82 tip) kırılması 

kolaydır. Kırılma zorluğu bakımından orta 

zorlukta olan tiplerde 25 tip (19.68) olarak 

belirlenmiştir. Sadece zor olarak kırılan ceviz 

tipleri ise %15.74 (20 tip) olarak belirlenmiştir. 

İç Ağırlığı: Genotiplerin iç ağırlığı 1.06 g ile 

6.85 g arasında değişmiş olup 29 tipte (%22.83) iç 

ağırlığı 3.00 g’dan az; 83 tipte ise 3.00–4.99 g 

(65.35) arasında bulunmuştur. Geriye kalan 15 

genotipte ise iç ağırlığı (%11.81) 5.00–6.85 g 

arasında değişirken bu parametreyi [20] 5.40–8.16 

g, [10] 5.3–10.1 g, [8] 4.12 g ile 8.72 g olarak 

vermektedirler. Yabancı ülkelerde ise bu 

değerlerin 4.53–6.13 g [18], 5.05–6.41 g [14] ve 

7.0 g [16] olduğu bildirilmektedir. İç ağırlığı 

yönünden belirlenen genotiplerin gerek yurt dışı 

gerekse yurtiçinde yürütülün araştırma 

sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu 

söylenilebilir. 

Randıman (İç Oran %): Genotiplerin iç 

oranları %20.74 ile %76.93 arasında değişmiştir. 

Anlaşılacağı üzere, iç oranları bakımından 

genotipler arasında çok büyük farklar vardır. 

İncelenen 127 genotipten 7’sinin iç oranı 

%36.99’dan küçük çıkmış; 67 tipte %37.00–49.99 

(%52.75) arasında; 53 tipte ise iç oran %50.00’dan 

(%41.73) büyük değer verilmiştir. Benzer 

çalışmalarda bu değerler %39.69 ile %62.24 [8], 

%63.00–49.30 [20], %50.45–40 olarak rapor 

edilmektedir. 

İç Dolgunluğu: Genotipler iç dolgunluğu 

yönünden iyi, orta ve kötü olarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre 78 genotipin 

(%61.41) meyveleri iyi, 39 genotipin (%30.70) 

meyveleri orta ve sadece 10 genotipin meyveleri 

kötü olarak bulunmuştur. 

 

Çizelge 5. Artvin ili 2011 yılında alınan 127 tipe ait bazı özelliklerin değişim aralıkları ve oranları 
Özellikler Değişim aralığı Tip sayısı % Oran 

Meyve boyu (mm) 25.95–28.99; 29.00–35.99; 36.00–43.52 9; 87; 31 7.08; 68.50; 24.40 

Meyve eni (yanak çapı) (mm) 22.48–26.99; 27.00–31.99; 32.00–36.61 40; 80; 7 31.49; 62.99; 5.51 

Meyve kalınlığı (sütur çapı)(mm) 21.82–25.99; 26.00–31.99; 32.00–37.87 15; 99; 13 11.8; 77.95; 10.23 

Meyve şekli <0.9; 0.9–1.0; 1.0< 0; 2; 125 0; 1.57; 98.42 

Meyve ağırlığı (g) 4.16–7.99; 8.00–10.99; 11.00–13.44 67; 50; 10 52.75; 39.37; 7.87 

Kabuk rengi Açık; Esmer; Koyu 23; 49; 55 18.11; 38.58; 43.30 

Kabuk pürüzlülüğü Düz; Orta; Pürüzlü 20; 73; 34 15.74; 57.48; 26.77 

Kabuk Kalınlığı (mm) 0.67–0.99; 1.00–1.49; 1.50–1.77 16; 94; 17 12.59; 74.01; 13.38 

Kırılma durumu Kolay; Orta; Zor 82; 25; 20 64.56; 19.68; 15.74 

İç ağırlığı (g) 1.06–2.99; 3.00–4.99; 5.00–6.85 29; 83; 15 22.83; 65.35; 11.81 

Randıman (İç oran %) 20.74–36.99; 37.00–49.99; 50.00–76.93 7; 67; 53 5.51; 52.75; 41.73 

İç dolgunluğu İyi; Orta; Kötü 78; 39; 10 61.41; 30.70; 7.87 

İçte büzülme Çok; Orta; Az; Yok 10; 27; 31; 59 7.87; 21.25; 24.40; 46.45 

İç çürüklülüğü Var; Yok 74; 53 58.26; 41.73 

İçte damarlılık Çok; Orta; Az 32; 57; 38 25.19; 44.88; 29.92 

İç rengi Açık; Esmer; Koyu 47; 64; 16 37.00; 50.39; 12.59 

İçin bütün çıkma durumu İyi; Orta; Kötü 86; 28; 13 67.71; 22.04; 10.23 

 

İçte Büzülme: Genotiplerde içte büzülme 

durumu çok, orta, az ve yok olarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre genotiplerin 10 

tanesinde (%7.87) içte büzülme çok, 27 tanesinde 
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(%21.25) orta derecede, 31 tipte ise (%24.40) az 

olarak değerlendirilirken; %46.45 oranında 59 

tipte büzülme görülmemiştir. 

İç Çürüklülüğü: Genotiplerin %58.26’sında 

(74 genotipte) çürüğe rastlanırken; %41.73 

genotipte çürüğe rastlamamıştır (53 genotip). 

İçte Damarlılık: Genotiplerin 32’sinde 

(%25.19) damarlılık çok, 57’sinde (%44.88) orta 

ve %29.92’sinde (38 genotipte) ise damarlılık az 

olarak belirlenmiştir. 

İç Rengi: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

genotiplerin 47’si (%37.00) açık renge sahip 

olurken, genotiplerin 64’ü (%50.39) esmer renge 

sahiptir. %12.59 oranla 16 tipte ise koyu renk 

hakim olmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda 

Artvin ili cevizlerinin iç rengi iyi durumdadır. 

İçin Bütün Çıkma Durumu: Genotiplerden 86 

gneotipte (%67.71) meyve içleri bütün olarak 

(horoz) çıkmıştır. Diğer taraftan 28 genotipte 

(%22.04) içler yarım çıkarken sadece 13 genotipte 

(%10.23) içler parçalar halinde kabuktan 

çıkabilmektedir. Bu çalışmadan da 

anlaşılabileceği gibi için kabuktan çıkma durumu 

iyi derecededir. 

 

 

SONUÇ 

 

2011 yılında Artvin ili ve merkez 

mahallelerinde yürütülen bu çalışmada 127 

ağaçtan meyve örnekleri alınmıştır. Alınan meyve 

örnekleri önemli meyve kalite faktörleri yönünden 

değerlendirilmiştir. Genotiplerin meyve 

özellikleri bakımından değerlendirilmeleri sonucu 

görüleceği üzere, bu ilde önemli ceviz genotipleri 

bulunmaktadır (Şekil 1). Bu gen kaynakları 

üzerinde yapılacak daha detaylı çalışmalar ile bu 

genotiplerin korunması, çoğaltılması ve standart 

çeşitler halinde getirilmesi ülkemiz meyveciliğine 

önemli katkılar sağlayacaktır. 

Artvin il merkezi 520 m rakımda olup, ceviz 

için son derece uygun bir ekolojiye sahiptir. Aynı 

şekilde Çoruh vadisi boyunca sınır ağacı, gölge 

ağacı ve soliter olarak yetişmekte olan binlerce 

ceviz ağacı bu öngörüyü kuvvetlendirmektedir. 

Artvin ili meyve kültürü bakımından zengin bir 

ildir. Yörede meyve kültürünün nispeten yüksek 

olmasına rağmen; istenilen sonuçlar henüz elde 

edilememiştir. Bununla birlikte, tohumdan 

yetişmiş ceviz genotiplerinin acilen ıslahçılarca 

değerlendirilmesi, kütük tüccarlarının henüz 

tuzağına düşmemişler arasından yürütülecek 

çalışmalarla yerel cevizlerimize üstün nitelikli 

yeni ceviz çeşitlerini katmak hiç de uzak değildir. 

 

 
Şekil 1. 08 ART 034 nolu tipe ait fotoğraf 
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YERLİ VE YABANCI CEVİZ ÇEŞİTLERİNİN FARKLI 

EKOLOJİLERE UYUMLARI ÜRETİM VE PAZARLAMA 

SORUNLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE 

ARAŞTIRMALAR (DENEME–II) 

 
 

Erdal ORMAN1 İsmail TOSUN¹ 

Ayşe FİDANCI¹ Filiz PEZİKOĞLU¹ 
 

ÖZET 

 

Kapama ceviz bahçelerin oluşturulmasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; 

hangi çeşidin hangi bölgeye önerileceği konusudur. Bu noktadan çıkışla hayata geçirilen, 

“Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilere Uyumları, Üretim ve Pazarlama 

Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Deneme I)” isimli birinci dilim çalışma, 

2006 yılında tamamlanmıştı. Ceviz üreticilerinin yaşadığı genel sıkıntılar; Verimsizlik, 

teknik bilgi eksikliği, eksik kültürel uygulamalar şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Denemenin ikinci ayağı olarak söz konusu proje: “Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin 

Farklı Ekolojilere Uyumları Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine 

Araştırmalar II” ismi ile üç farklı lokasyonda (Yalova, Gaziantep ve Kahramanmaraş) 

2011 yılı sonuna kadar sürdürülmüştür. Denemenin yürütüldüğü bahçe Yalova’da 2003 

yılında tesis edilmiştir. 2007 yılında on çeşitle, ilk dilimden farklı çeşitlerle; (Sunland, 

Ashley, Vina, Rendede–38, Regio, Howard, Chandler, Fernor, Fernette ve Maraş–18) 

Yalova lokasyonunda başlatılmıştır. Bu çalışmada; 2007–2011 dönemlerinde yapılan 

fenolojik gözlemlere göre en erken yapraklanan çeşit 28.03–04.04 tarihlerinde Rendede–

38 çeşidi olarak tespit edilmiştir. En geç yapraklanan çeşitler ise 26.04–06.05 tarihlerinde 

Fernor ve Fernette çeşitleri olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerin meyve ağırlıkları 15.00 gr. 

(Maraş–18) ile 12 gram (Rendede–38) gram arasında olduğu saptanmıştır. Ağaç başına 

kümülatif verim de 38.9 kg ile Chandler çeşidi en yüksek verime sahip çeşit olarak 

belirlenmiştir. En düşük kümülatif verim ise 11.5 kg ile Regio çeşidinde saptanmıştır. 

Çeşitlerin beş yıl boyunca belirlenen kriterlere göre aldıkları, tartılı derecelendirmeye esas 

puanlarda ise 570 puanla Chandler çeşidi en yüksek, 200 puanla Regio çeşidi ise en düşük 

puana sahip çeşit olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, Chandler, Fernor, fenoloji, pomoloji 

 

SUMMARY 

 

INVESTIGATIONS ON THE DETERMINATION OF THE COMPLIANCE OF 

DIFFERENT DOMESTIC AND FOREIGN WALNUT VARIETIES TO DIFFERENT 

ECOLOGY, PRODUCTION AND MARKETING PROBLEMS (EXPERIMENT II, 

YALOVA LOCATION) 

 

One of the biggest problems encountered in the creation of walnut walnut garden; 

which region of the species is to be offered. The first slice study named "Studies on the 

                                                      
1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, YALOVA 
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Determination of the Compliance of Different Domestic and Foreign Walnut Varieties to 

Different Ecology, Production and Marketing Problems (Experiment I)" which was passed 

through this point was completed in 2006. General distresses experienced by walnut 

producers; It has been determined that inefficiency, lack of technical knowledge, 

incomplete cultural practices. As the second step of the project, the subject project was: 

The Researches on the Determination of Production and Marketing Problems of Domestic 

and Foreign Walnut Varieties in Different Ecology II. Three different locations (Yalova, 

Gaziantep and Kahramanmaraş) were maintained with the name until the end of 2011. 

The garden where the experiment was conducted was established in Yalova in 2003. In 

2007, with ten varieties, different varieties from the first; (Sunland, Ashley, Vina, 

Rendede–38, Regio, Howard, Chandler, Fernor, Fernette and Maras–18). In this study; 

According to the phenological observations made during 2007–2011 period, the earliest leaf 

type was identified as Rendede–38 type on 28.03–04.04. Fernor and Fernette varieties were 

determined as the most foliar varieties between 26.04–06.05. The fruit weights of the 

varieties were found to be between 15.00 gr (Maraş–18) and 12 gr (Rendede–38) gram. The 

cumulative yield per tree was 38.9 kg and the Chandler variety was identified as having 

the highest yield. The lowest cumulative yield was determined at Regio range of 11.5 kg. 

According to the criteria determined for five years, the Chandler varieties have the highest 

score of 570 points on the basis of the weighing grades and the lowest score on the Regio 

variety with 200 points. 

 

Keywords: Walnut, Chandler, Fernor, phenology, pomology 

 

 

GİRİŞ 
 

El değmeden paketlenmiş gıda maddesi olarak 

bilinen cevizin en önemli türü Anadolu’da 

yetişmektedir. Kültür cevizinin anavatanı; Güney 

Doğu Asya’da Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesinden başlayarak Kafkaslar ve 

İran’ı içine alan bölge ile buradan doğuya doğru 

Türkmenistan’ın güneyi, Kuzey Afganistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Batı Çin 

arasında kalan Orta Asya ve buradan da güney 

doğuya doğru kuzey Pakistan, Keşmir Nepal ve 

kuzey Hindistan ile Tibet’i kapsayan Hizalayalar 

bölgesidir [4, 7]. Kültür cevizi yetiştiği bölgeler 

itibari ile dört kısımda incelenmektedir. 

Günümüzde, Juglans cinsini oluşturan 20 tür 

bulunmaktadır. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı ağaç 

varlığı ve 200 bin tonu aşkın üretimle Türkiye, 

ceviz yetiştiriciliğinde dünyanın önde gelen 

ülkelerinden birisidir. Böylesine geniş bir ceviz 

popülâsyonuna sahip olduğumuz halde, 

üretimimiz ağaç varlığımıza göre oldukça 

düşüktür. Bunun en önemli nedeni, verimli 

çeşitlerin az oluşu ve ağaç varlığının büyük 

kısmının tiplerden oluşmasından 

kaynaklanmaktadır. Yine üretim miktarının 

düşüklüğünün yanı sıra ticaretimizde maalesef 

istenilen düzeyde değildir. Ceviz ekolojiden 

yüksek düzeyde etkilenen bir tür olduğundan 

yetiştiricilikte en çok karşılaşılan sorun hangi 

bölgeye hangi çeşidin önerileceğinin 

bilinmemesidir. Böyle bir ekonomik öneme sahip 

ceviz türünde hala çeşitler konusunda önemli bilgi 

eksikliği mevcuttur. Bu çıkış noktasından 

hareketle projenin birinci dilimi 1997 yılında 

hayata geçirilmiş ve elde edilen bulgular kayıt 

altına alınarak Yalova ve benzer ekolojiler için 

14’ü yerli 6’sı yabancı olmak üzere toplam 20 

çeşit belirlenmiştir. Ceviz yetiştiriciliğinde 

yaşanan olumsuzlukların ortaya çıkarılması ve 

değişik çözüm önerilerinin oluşturulması prensibi 

ile hazırlanan çalışmanın bu ikinci diliminde, 

amacına uygun olarak ve ceviz sektöründeki 

yetiştirmeden pazarlamaya kadar irdelemeler 

yaparak çözüm önerileri ortaya çıkarılmaktadır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Denemeye ait bahçe 2003 döneminde tesis 

edilmiştir. Deneme, Yalova Lokasyonunda Ocak 

2007’de başlamıştır. Yalova Ekolojisinde 

Materyal olarak 10 çeşit kullanılmıştır: (Sunland, 

Ashley, Vina, Rendede–38, Chandler, Regio, 

Fernor, Fernette, Maraş–18, Howard). Denemede 

her çeşide ait 5’er ağaç kullanılmıştır. Deneme 

parseli, damla sulama sistemi ile sulanmıştır. 
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Deneme "Tesadüf Blokları Deneme Deseninde" 

8×8 m dikim aralık mesafesine göre kurulmuştur. 

Çalışma süresinde (2007–2011 yılları) deneme 

alanında birçok fenolojik gözlemler yapılmış ve 

laboratuvar ortamında pomolojik ölçümler 

gerçekleştirilmiştir. Denemede yer alan çeşitlerin 

fenolojik ve pomolojik özelliklerinin 

belirlenmesinde daha önce yapılan çalışmalarda 

uygulanan metotlar kullanılmıştır [1, 2, 6, 10, 11, 

12, 13, 15, 16]. 

Fenolojik ve pomolojik çalışmalarda irdelenen 

ve kayıt altına alınan çalışmalar aşağıda 

belirtildiği şekilde uygulanmıştır. 

 

Fenolojik Gözlemler 

 

•Tomurcuk Patlaması: (uç tomurcuğun 

yaklaşık 2.5 cm olduğu zaman) 

•Erkek çiçek toz verme dönemi: Anterlerin 

%5’nin patlaması başlangıç, %90’nın patlaması 

tozlanma sonu. 

•Dişi Çiçek Reseptiv Dönemi: Dişi çiçeklerin 

%5 çiçeklenmeye başlaması dönem başlangıcı, 

Çiçeklerin %50’sinin reseptiv olması dişicik 

tepesinin parlak açık renkte olduğu zaman, 

olgunluk zamanı ve çiçeklerin %90’nının dişicik 

tepesinin kahverengi olması ise dönem sonudur. 

•Erkek ve Dişi Çiçeklenme Zamanlarının 

Karşılaştırılması (dikogami): Erkek çiçeklerin dişi 

çiçeklenmeye göre zamanlaması; önce 

(protandry), eş zamanlı (homogamy), sonra 

(protogeny) olmak üzere değerlendirilmiştir [1, 3, 

5, 14]. 

•Hasat Tarihi: Meyvenin dış yeşil kabuğunun 

%30–40 oranında çatlamaya başladığı zamandır. 

•Yaprak Dökümü: Yaprakların %60’nın 

üzerinde döküldüğü zamandır. 

 

Pomolojik Analizler 

 

Çeşitlerin deneme süresince Pomolojik 

özellikleri kayıt altına alınmıştır. Hasat 

döneminde %6–7 neme kadar kurutulan 

meyvelerden elde edilen numuneler üzerinde, bazı 

meyve kalite kriterleri incelenmiştir. Yine hasat 

döneminde her bir ağacın ürünü ayrı ayrı 

toplanarak ağaç başına verim değerleri deneme 

süresince alınmıştır. Çeşitlerin verim 

performanslarının tam olarak ortaya 

konulabilmesi için hasat döneminden yaklaşık 1 

ay önceden başlanarak kabuklu meyve sayımı 

yapılmış ve elde edilen tartım sonuçlarının doğru 

olması amaçlanmıştır. Laboratuvarda her bir 

çeşide ait 50 şer adet kabuklu meyve üzerinde 

meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı, randıman, iç 

rengi, gibi kriterler incelenerek ağaç başına elde 

edilen bulgular ile birlikte pomolojik ölçümler 

gerçekleştirilmiştir [2, 10, 13, 16]. 

Yapılan fenolojik ve pomolojik ölçümlerin 

ardından çeşitler arasındaki farklılığı ortaya 

koymak için tartılı derecelendirmeye tabi 

tutulmuşlardır. 

Tartılı derecelendirmede; ağaç başına 

kümülatif verim, geç yapraklanma, randıman, 

kabuk kalınlığı, meyve iç rengi gibi parametrelere 

bakılarak çeşitler belli sınıf aralıklarında 

değerlendirilmiştir. Her bir sınıf 

değerlendirmesinde belli puanlar verilerek 

çeşitlerin aldıkları puanlara göre çeşitler 

kategorize edilmişlerdir. Değiştirilmiş tartılı 

derecelendirmeye esas sınıf ve aralıklar Çizelge 

1’de verilmiştir. Sınıf aralık ve değerleri Enstitü 

Ekonomi–İstatistik bölümü ile işbirliği içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Meyve Boyutları (mm) 

 

•Kabuklu meyve ağırlığı (g): Meyvenin Kuru 

kabuklu ağırlığıdır. 

•Meyve iriliği: Meyve çap uzunluğuna göre; 

çok iri >38.1 mm, iri 31.9–31.8 mm, orta 29.1–

31.8 mm, küçük 23.9–23.0 mm, olarak 

sınıflandırılmıştır. 

•İç Ağırlığı (g): Meyvenin kabuksuz olarak 

ağırlığıdır. 

•İç Oranı: Çeşitlere ait 10 adet meyvede 

yapılan kabuklu meyve ve iç ağırlık ölçümlerine 

göre iç ağırlığının kabuklu meyve ağırlığına oranı 

yüzde olarak hesaplanmıştır. 

•Meyve Boyu, Eni, Yüksekliği (mm): 

Ölçümler 0.01 mm hassasiyetli dijital kumpasla 

yapılmıştır. 

•Kabuk Kalınlığı (mm): 0.90 mm’den az 

olanlar çok ince, 0.90–1.20 mm olanlar ince, 1.20–

1.50 mm arası orta kalın, 1.50 mm’den büyük 

olanlar kalın kabuklu olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

İlk dilimi 2006 yılında tamamlanan çalışmada 

14 yerli 6 yabancı olmak üzere toplam 20 çeşidin 
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Yalova ekolojisindeki fenolojik ve pomolojik 

özellikleri tespit edilmiş, sonuçta; yerli 

çeşitlerimizden Şebin, Bilecik çeşitleri, yabancı 

çeşitlerden Pedro, Midland ve Hartley çeşitleri 

seçilerek Yalova ve Benzer ekolojiler için 

önerilmiş idi. Ayrıca aynı çalışmanın üretim ve 

pazarlama sorunlarının belirlenmesi ayağında; 

Ceviz işletmelerindeki çeşitlerin verimleri ağaç 

başına 5–15 kg arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

Ceviz üreticilerinin bahçe tesisi için ihtiyaç 

duydukları fidanları Valilikler, Kaymakamlıklar–

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma fonu aracılığı 

ile aldıkları, çeşitlerin; Yalova–1, Yalova–2, 

Yalova–3, Yalova–4, Bilecik, Şebin, Kaplan, KR–

1, KR–2 ve Tokat–1 çeşitleri olduğu tespit 

edilmişti. Cevizde verimle ilgili tatmin edici 

sonuçların 8–10 yaşından sonra alınabileceğinden 

hareketle denemenin 2006 yılında sona eren 1. 

diliminde ön plana çıkan çeşitlere, yenileri de 

eklenerek 2007 yılında on çeşitle, (Sunland, 

Ashley, Vina, Rendede–38, Regio, Howard, 

Chandler, Fernor, Fernette ve Maraş–18) 2. dilim 

başlatılmıştır. Buna göre 2007–2011 döneminde 

yapılan fenolojik gözlemlerde, en geç 

yapraklanma tarihine (uç tomurcuğu patlaması) 

Chandler, Fernor, Fernette, çeşitlerinde 

rastlanmıştır (Şekil 1). Denemede en erken 

yapraklanma (uç tomurcuk patlaması) tarihine ise 

Rendede–38 ve Ashley çeşidinde rastlanmıştır. 

2008–2011 yılı gözlemlerinde Chandler, Fernor 

ve Fernette, çeşitlerinin denemedeki tüm 

çeşitlerden daha geç çiçeklendiği tespit edilmiştir 

(Şekil 1). 

 

Çizelge 1. Değiştirilmiş tartılı derecelendirmeye esas sınıf ve aralıklar 

Table 1. Class and intervals for graded grading 
Özellik Görece Puanlar Sınıflar ve Puanları 

Ağaç Başına Verim (ABV) 

(kg) 
35 

35.0–40.0=11, 30.0–34.9=9, 25.0–29.9=7, 20.0–24.9=5, 15.0–19.9=3, 10.0–14.9=1 

ABV; 8.30–1.34=6.96; Sınıf Sayısı 6,Sınıf Aralığı %5=1.16 

Geç Yapraklanma (GY) 35 GY=01/07–05=5; GY=23/30–04=4, GY=15/22–04=3, GY=07/14–04=2, GY=01–06/04=1 

Randıman (R) (%) 10 R≥55=5, 55>R≥50=4, 50>R≥45=3, 45>R=2 

Kabuk kalınlığı (KK) (mm) 10 0.90≥KK=8, 1.20>KK≥0.90=6, 1.50>KK≥1.20=4, K>1.50=1 

Meyve İç Rengi (MİR) 10 MİR=Açık Sarı=5; MİR= Sarı–Koyu Sarı=3 

 

Çizelge 2. Çeşitlerin Yalova lokasyonunda tartılı derecelendirmeden aldıkları puanlar 

Table 2. Scores of varieties weighed at the Yalova location without rating 

Çeşitler 
Ağaç başına 

kümülatif verim [35] 

Geç yapraklanma 

[35] 
Randıman (%) [10] 

Kabuk kalınlığı 

(mm) [10] 
Meyve iç rengi [10] Toplam 

Sunland 175 105 50 40 30 400 

Ashley 175 35 40 40 30 320 

Vina 35 70 40 40 50 235 

Rendede–38 35 105 40 40 30 250 

Regio 35 140 40 40 30 285 

Howard 175 140 40 40 30 425 

Chandler 385 140 40 40 50 655 

Fernette 315 175 40 40 50 620 

Fernor 315 175 40 40 50 620 

Maraş–18 105 35 40 40 30 250 

 

Çizelge 3. Yalova lokasyonundaki çeşitlerin pomolojik özellikleri ve verimleri (2008–2011) 

Table 3. Pomological characteristics and yields of varieties in the Yalova locality (2008–2011) 

Çeşitler 
K. mey. 
ağ. (gr) 

İç m. 
ağ. (gr) 

Randıman 
(%) 

İç mey. 
rengi 

M. eni yanak 
(mm) 

Meyve 

boyu 

(mm) 

Kabuk 

kalınlığı 

(mm) 

2008 
verimi 

2009 
verimi 

2010 
verimi 

2011 
verimi 

Kümülatif 
verim (kg/ağ.) 

Sunland 14 ab 7.0 c 50 Sarı 34.1 c 42.0 b 1.1 c 10.90 5.80 4.40 3.50 24.6 

Ashley 13 bc 6.4 d 49 Sarı 33.0 d 42.4 b 1.2 bc 4.90 8.70 3.10 4.40 21.1 

Vina 13 bc 6.7 cd 52 Açık sarı 36.0 b 44.0 a 1.4 a 3.90 5.30 1.40 1.00 11.6 

Rendede–38 12 c 6.6 d 55 Sarı 31.0 e 40.0 c 1.3 ab 4.50 2.20 3.60 4.60 14.9 

Regio 13 bc 6.4 d 49 Sarı 29.0 f 38.0 d 1.4 a 2.40 3.40 3.20 2.50 11.5 

Howard 14 ab 7.0 c 50 Sarı 34.0 c 43.0 ab 1.3 ab 5.30 8.60 5.90 4.80 24.6 

Chandler 14 ab 7.7 ab 55 Açık Sarı 37.0 a 42.0 b 1.2 bc 8.90 13.70 9.50 6.80 38.9 

Fernette 14 ab 7.4 b 53 Açık sarı 36.0 b 40.0 c 1.2 bc 7.90 9.80 7.50 6.10 31.8 

Fernor 13 bc 7.4 ab 53 Açık sarı 36.0 b 41.0 c 1.2 bc 7.20 9.30 9.80 8.00 34.3 

Maraş–18 15 a 7.8 a 52 Sarı 30.0 e 36.0 e 1.3 ab 4.90 5.80 3.90 3.80 18.4 

CV % 
LSD 

5.56 
1.09 

3.9 
0.4 

– – 
1.8 
0.9 

2.0 
1.2 

6.4 
0.1 

– – – – – 



293 

E. ORMAN, İ. TOSUN, A. FİDANCI, F. PEZİKOĞLU / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 289–294 (2017) 

Çizelge 4. Yalova lokasyonundaki çeşitlerin fenolojik özellikleri (2008–2011) 

Table 4. Phenological characteristics of varieties in the Yalova locality (2008–2011) 

Çeşitler 
Uç tomurcuk 
patlama tarihi 

Erkek çiçektoz verme 
başlangıç tarihi 

Erkek çiçek toz 
verme sonu 

Dişi çiçek toz kabul 
başlangıç tarihi (res.) 

Yaprak döküm 
tarihi 

Çeşitlerin çiçeklenme 
durumu 

Sunland 01 Nisan–19 Nisan 15 Nisan–26 Nisan 20 Nisan–01 Mayıs 17 Nisan–28 Nisan 
25 Kasım–15 

Aralık 
Protandry 

Ashley 28 Mart–18 Nisan 02 Nisan–14 Nisan 08 Nisan–21 Nisan 05 Nisan–19 Nisan 15–28 Aralık Protandry 

Vina 02 Nisan–12 Nisan 04 Nisan–17 Nisan 10 Nisan–23 Nisan 08 Nisan–20 Nisan 01–14 Aralık Protandry 

Rendede 38 22 Mart–04 Nisan 30 Mart–15 Nisan 05 Nisan–22 Nisan 02 Nisan–20 Nisan 01–14 Aralık Protandry 

Regio 01 Nisan–11 Nisan 04 Nisan–16 Nisan 11 Nisan–23 Nisan 09 Nisan–20 Nisan 
25 Kasım–7 

Aralık 
Protandry 

Howard 08 Nisan–27 Nisan 22 Nisan–07 Mayıs 29 Nisan–14 Mayıs 26 Nisan–11 Mayıs 22–31 Kasım Protandry 

Chandler 22 Nisan–14 Mayıs 24 Nisan–09 Mayıs 28 Nisan–17 Mayıs 30 Nisan–18 Mayıs 05–18 Aralık Protandry 

Fernette 26 Nisan–18 Mayıs 01 Mayıs–14 Mayıs 07 Mayıs–20 Mayıs 30 Nisan–22 Mayıs 01–11 Aralık Protandry 

Fernor 26 Nisan–18 Mayıs 01 Mayıs–14 Mayıs 07 Mayıs–20 Mayıs 30 Nisan–23 Mayıs 01–11 Aralık Protandry 

Maraş 18 02 Nisan–18 Nisan 05 Nisan–16 Nisan 12 Nisan–23 Nisan 09 Nisan–21 Nisan 14–22 Kasım Protandry 

 

 
Şekil 1. Yalova lokasyonunda çeşitlerin 

yapraklanma tarihleri (2008–2011) 

Figure 1. Leaf history of varieties in Yalova 

location (2008–2011) 

 

Tartılı derecelendirmedeki sınıf ve 

aralıklardaki durumu belirlenen çeşitler, göreceli 

puanlarla çarpılarak almış oldukları toplam 

puanlar belirlenmiştir. Çeşitlerin ön plana 

çıkarılmasında toplam puanların yüksekliğine 

göre çeşit seçimi gerçekleştirilmiştir. Çizelge 2’de 

çeşitlerin almış oldukları puanlar verilmiştir. 

Yalova ve Benzer ekolojiler için, geç yapraklanan, 

verimli, yan dallarda meyve verme özelliği iyi 

olan Çizelge 1’den de görüleceği üzere en yüksek 

puanları alan Chandler, Fernor ve Fernette 

çeşitleri seçilmiş olup, üreticilere tavsiye etmek 

mümkündür. Özellikle çeşit önerilmesinde 

vejetasyon süresi dikkate alınmalıdır. Uzun 

vejetasyona sahip ekolojilerde Chandler çeşidi 

önerilebilir. Vejetasyon süresi kısaldıkça; (rakım–

enlem yükseldikçe) Fernor, Fernette gibi çeşitler 

ön plana çıkarılabilir. 

Yapılan pomolojik analizlerde ise, kabuklu 

meyve ağırlığı Sunland, Chandler, Fernette 

çeşitlerinde 14 gr, iç ağırlığı ise en yüksek Maraş–

18, Chandler ve Fernor çeşitlerinde sırasıyla 7.8, 

7.8 ve 7.4 gr olarak ölçülmüştür (Çizelge 3). 

Denemeye alınan çeşitlerde ölçülen en yüksek 

randıman %55 ile Chandler ve Rendede–38 

çeşidinde tespit edilmiştir (Çizelge 3). Yapılan bir 

çalışmada, Mitroviç ve ark. [9] Mire, Tisa, 

Champion, Vujan, Srem, Petovio çeşitlerinde 

randımanın %32–65 meyve ağırlığının 8–17 g. 

olduklarını bildirmektedir. Yine Yugoslavya’da 

yapılan bir çalışmada; Champion, Srem, Beska, 

Tisa Mire çeşitlerinde meyve ağırlığı 6–18 g. 

randımanlar %51–58 arasında, değiştikleri 

bildirilmiştir [8]. 

Denemede kullanılan çeşitlerde ağaç başına 

alınan kümülatif verim ise 38.9 kg/ağ. olarak 

Chandler çeşidinde, en düşük verim ise 11.5 

kg/ağ. olarak Regio çeşidinde tespit edilmiştir 

(Çizelge 3). Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nde yapılan 1998 tesisli deneme 

bahçesinde en düşük verim değeri KR–1 ve KR–2 

çeşitlerinde görülmüştür [12]. 

Yalova’da yapılan çalışmada Pedro, Midland, 

Hartley çeşitlerinin denemedeki diğer çeşitlere 

oranla daha yüksek verim eğilimde oldukları 

(Deneme–I) tespit edilmiştir [15]. 

Ekolojiden yüksek düzeyde etkilenen bir tür 

olan ceviz bitkisinde, yetiştiriciliğine karar 

vermeden önce mutlaka dikim yerinin toprak 

özelliklerinin iyi etüt edilmesi, çeşidin dikkatli 

seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Verimli, 

geç yapraklanan çeşitler ön planda olmalıdır. 

Bugün ülkemizde ceviz konusunda yaşanan en 

önemli problem verimsizliktir. Bu nedenle yan 

dallarda verimi iyi olan çeşitlerin mutlaka uygun 

ekolojilere dikilmesi, budama uygulamalarının 

aksatılmadan yanlışsız uygulanması, ismine doğru 

kaliteli fidanla işe başlanılması doğru adım 

olacaktır. 
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BAZI CEVİZ ÇEŞİTLERİNE AİT ÇÖĞÜRLERİN JUGLON 

İÇERİKLERİ 

 
 

Yılmaz SESLİ1 F. Ekmel TEKİNTAŞ2 
 

ÖZET 

 

Ceviz diğer meyve türlerinden farklı olarak bünyesinde juglon (5–Hydroxy–1,4 

naphtoquione) adı verilen kimyasal madde içermektedir. Bu kimyasal, bitkinin değişik 

organlarında farklı miktarlarda bulunmakta ve farklı etkiler göstermektedir. Bu konuda 

yapılan çalışmalarda, bitki bünyesinde juglonun miktarı, bulunduğu alana ve vejetasyon 

dönemine göre değişiklikler göstermektedir. Cevizde yapılan aşı çalışmalarında da 

Juglonun etkisi olmakta ve aşı başarısını dolayısıyla da fidan üretimini etkilemektedir. 

Aşılama çalışmasında kullanılan materyalin ve çöğürün juglon içeriği önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada on adet farklı ceviz çeşidine ait çöğürlerin aşı dönemindeki 

Juglon içerikleri tespit edilmiştir. Aşılamadan on gün sonra çöğürlerden alınan örneklerin 

juglon analizi yapılmıştır. Çöğürlerin juglon içerik değerleri ile iki aşı metodunun (yama 

ve yonga) ortalama aşı tutma oran değerleri arasında istatistik analiz yapılmıştır. Juglon 

miktarı ile aşı tutma oranı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, çöğür, juglon, aşı 

 

SUMMARY 

 

JUGLONE CONTENTS OF SOME SEEDLINGS OF WALNUT CULTIVARS 

 

Unlike other fruit species, Juglone is contented (5–Hydroxy–1,4 naphtoquio) in walnut 

fruit. These are in different amounts in different organs of walnut and shows different 

effects. In studies on these subject, the amount of Juglone in the plant’s body, vary 

according to the area and found vegetation period. In studies was conducted on the grafting 

in walnut, the effects of Juglone was found and this chemical effect on the grafting and 

seedling production in walnuts. Juglone content of the seedlings and the used material is 

important at grafting. In this study, Juglone contents of seedling of different walnut types 

of ten was determined at grafting period. Juglone analysis was performed on seedlings after 

ten days from grafting. Between seedlings of Juglone contents with grafting retention rates 

of two grafting methods (patches and chips) was made statistical analysis. A positive 

correlation was determined between grafting retention and the amount of Juglone of 

seedlings. 

 

Keywords: Walnut, seedling, juglone, grafting 
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GİRİŞ 
 

Ceviz diğer meyve türlerinden farklı olarak 

bünyesinde juglon (5–Hydroxy–1,4 

naphtoquione) adı verilen kimyasal madde 

içermektedir. Bu kimyasal bitkinin değişik 

organlarında bulunmaktadır. Bu konuda yapılan 

çalışmalarda, bitki bünyesinde juglonun miktarı, 

bulunduğu alana ve vejeasyon dönemine göre 

değişiklikler göstermektedir [1, 3, 4]. Cevizde 

yapılan aşı çalışmalarında da Juglonun etkisi 

olmakta ve aşı başarısını dolayısıyla da fidan 

üretimini etkilemektedir [3]. 

Aşılama çalışmasında kullanılan materyalin ve 

çöğürün juglon içeriği önem arz etmektedir. 

Araştırmada, farklı ceviz çeşitlerine ait 

tohumlardan elde edilen çöğürlerin juglon 

içeriklerinin belirlenmesi, farklı aşı metotlarının 

kullanılmasıyla aşılamadan sonraki durumun 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Araştırmada materyal olarak, Balaban, Bilecik, 

Chandler, Fernor, Kaman–1, Midland, Pedro, 

Serr, Yalova–1 ve Yalova–3 ceviz çeşitlerinin 

tohumları kullanılmıştır. Tohumlar sonbahar 

döneminde doğrudan araziye ekilmiş ve ilkbahar 

gelişme döneminden itibaren gözlem altına 

alınmıştır. Aşı dönemimi geldiğinde, çöğürler 

Yama ve Yonga göz aşı metotları uygulanarak 

Chandler çeşidine ait aşı gözleri ile aşılanmıştır. 

Aşıların tutma oranları tespit edilmiş ve Juglon 

miktarı ile olan ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Aşılamadan on gün sonra çöğürlerin gövdesinden 

alınan kabuk dokusu örneklerinde ve aşı kalemi 

kabuğunda juglon analizi yapılmıştır. 

Juglon analizleri Tekintaş ve ark. [3] tarafından 

kullanılan yöntem ile yapılmıştır. Çöğürlerin 

Juglon içeriklerini belirlemek amacıyla, 

aşılamadan 10 gün sonra çeşit bazında 3 tekerrürlü 

olacak şekilde, çöğür kabuklarından 2’şer gram 

örnekler alınmıştır. Alınan örnekler 50 ml petrol 

eterinde (%40–60), 6 saati çalkalayıcıda olmak 

üzere toplam 24 saat süreyle eksrakte edilmiştir. 

Eksrakte edildikten sonra absorbans değerleri. 

spektrometrede 410 nm dalga boyunda 

belirlenmiş ve formülle hesaplanmıştır. Analiz 

için önce aşağıda belirtilen şekilde standart kurve 

hazırlanmıştır 

Standart kurve hazırlamak için; 0.05, 0.10, 

0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 

0.60 mg olarak belirlenen kristal juglon 

miktarlarını hazırlamak için önce stok çözelti 

hazırlanmıştır. Bu amaçla 0.025 g kristal juglon, 

500 ml petrol eterinde eritilerek, 50 ppm’lik 500 

ml stok çözelti hazırlanmıştır. Stok çözeltiden 

alınan örnekler miktarlar 25 ml’ye petrol eteriyle 

tamamlanmıştır (Çizelge 1). 

Hazırlanan ekstraklardan alınan örneklere 410 

nm dalga boyunda spektrometrede işlem yapılmış 

ve absorbans değerleri tespit edilmiştir. Absorbans 

değerleri ile kristal juglon miktarı arasında 

doğrusal bir ilişki ortaya çıkmıştır. Belirlenen 

absorbans değerleri ile çözeltilerdeki kristal 

juglon miktarı arasındaki ilişkinin regrasyon 

denklemi oluşturulmuştur. (y = 0.0455 × X + 

0.0429), (R² = 0.9945). Kristal juglon değerleri 

aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. Kristal 

juglon (mg/25 ml) = (0.0455 × Absorbans 

Değerleri) + 0.0429 

 

 

Çizelge 1. Juglon analizi için standart kürve değerleri 

Table 1.Standart curve valves of juglone analysis 

Standart kürve sıra no 
Standart curve number 

Standart kürve için gereken juglon miktarı 

(mg) 

Juglone amount for standart curve (mg) 

Stok çözeltiden alınan miktar 

(ml) 

Volume of stock solution (ml) 

Petrol eteriyle tamamlanan miktar 

(ml) 

Volume of petrolüm eter added (ml) 

1 0.05 1 25 

2 0.10 2 25 

3 0.15 3 25 

4 0.20 4 25 

5 0.25 5 25 

6 0.30 6 25 

7 0.35 7 25 

8 0.40 8 25 

9 0.45 9 25 

10 0.50 10 25 

11 0.55 11 25 

12 0.60 12 25 
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Şekil 1. Ceviz çeşitlerine ait tohumlardan görünüm 

Figure 1. Appearance of walnut cultivars seed 

 

 

Standart kurve hazırlandıktan sonra 

eksraktlardan alınan 5 ml örnekler petrol eteriyle 

25 ml’ye tamamlanmış ve spekrofotometrede 410 

nm dalga boyunda absorbans değerleri 

belirlenmiştir. Bu değerler kristal juglonla 

hazırlanan standart kurveye uyarlanarak aşağıdaki 

formülle çöğür kabuklarının juglon içeriği 

belirlenmiştir. 

Juglon (mg/g) = ((0.0455 × Absorbans değeri) 

+ 0.0429) × 5 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırmada kullanılan çeşitlere ait çöğürlerin 

juglon içeriklerini tespit etmek amacıyla, aşıdan 

on gün sonra çöğürlerden alınan kabuk 

örneklerinde juglon analizleri yapılmıştır. Bu 

dönemdeki juglon miktarları Çizelge 2’de 

verilmiştir. Çeşitlerin juglon miktarları arasındaki 

farkın istatistik olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir (p≤0.05). En yüksek değer 0.292 

mg/g ile Bilecik çeşidine ait çöğürlerde 

belirlenirken, Yalova–1 (0.285 mg/g) ve Yalova–

3 (0.287 mg/g) çeşitlerinin çöğürleriyle beraber 

yakın değerlerde yer almıştır. En düşük juglon 

miktarı 0.244 mg/g ile Serr çeşidine ait çöğürlerde 

tespit edilmiştir. Balaban (0.253 mg/g), Chandler 

(0.258 mg/g) ve Midland (0.257 mg/g) çeşitleri bu 

bakımdan yakın değerlerde yer almakta ve 

istatistiki açıdan aynı grup içerisinde 

değerlendirilmektedir. Fernor (0.268 mg/g) ve 

Kaman–1 (0.266 mg/g) çöğürlerinin juglon 

miktarları arasında önemli bir fark yok iken, 

Yalova–1, Yalova 3 ve Bilecik çeşitleri ile diğer 

çeşitler arasında fark olduğu tespit edilmiştir. 

Çeşitlerin juglon miktarları arasındaki farkın 

istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca aynı dönemde alınan Chandler çeşidinin 

aşı kalemine ait örneklerinde yapılan analiz 

sonucunda 0.220 mg/g juglon miktarı tespit 

edilmiştir. 

Cevizde bitki bünyesinde bulunan juglonun 

toksik etki yaptığı, kallus oluşumunu engellediği, 

dolayısıyla aşı başarısını etkilendiği, miktar olarak 

çeşitlere ve zamana göre değişik seviyede 

bulunduğu bazı araştırmacılar tarafından 

bildirilmiştir [2, 3]. 

Bu konuda yapılan çalışmalarda; Yalova 3 

çeşidinin sürgünlerinde ve ceviz çöğürlerindeki 

juglon miktarının mevsimsel değişimi belirlenmiş, 

juglon miktarının çöğürlerde zamana göre 1.45–

9.53 mg/g, Yalova–3 çeşidinin sürgününde ise 

2.01 ile 15.53 mg/g olarak kaydedilmiştir [3]. 
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Turan [4], dört farklı ceviz çeşidinin 

yapraklarındaki juglon miktarının, Mayıs–Ekim 

ayları arasında değiştiğini, en yüksek juglon 

miktarının Yalova–2 çeşidinde (3.51mg/g), en 

düşük seviyenin ise Yalova 4’de 2.26 mg/g olarak 

tespit etmiştir. Diğer bir çalışmada, farklı ceviz 

çeşitlerinin yeşil kabuğundaki juglon miktarının 

20.56 ile 42.78 mg/g arasında, yapraklardaki 

juglon miktarı ise 5.42 ile 22.82 mg/g arasında 

saptanmıştır [1]. Bu iki çalışmadaki veriler ile 

bizim çalışmamız arasındaki farkın çalışma 

materyalinden kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir. Juglonun kalitatif ve kantitatif 

tayini amacıyla yapılan başka bir çalışmada ise 

farklı ceviz çeşitlerinde juglon miktarı 0.134 ile 

1.230 mg aralığında olduğu saptanmıştır [6]. Bu 

çalışmanın verileri bizim çalışmamızı 

desteklemektedir. Yıldız [5] aşı gözlerindeki 

juglon içeriği ile aşı başarısı arasında belirgin bir 

ilişkinin olmadığını tespit etmiştir. Bu çalışmada 

aşı gözlerinin juglon içerik miktarları 0.42 ile 1.09 

mg/g olarak saptanmıştır. Yıldız [5]’ın tespiti 

çalışmamız verileri ile benzerlik göstermektedir. 

Yapılan çalışmalarda; farklı ceviz çeşitlerinde 

juglon miktarının çeşide ve zamana göre değişimi 

belirlenmiştir [3, 4, 1]. Bu çalışmaların verileri 

bizim çalışmamızı desteklemektedir. Yıldız [5] aşı 

gözlerindeki juglon içeriği ile aşı başarısı arasında 

belirgin bir ilişkinin olmadığını tespit etmiştir. 

Çöğürlerdeki juglon miktarının zamana göre 

değişimi, aşı uygulamalarının ve aşı öncesi 

yapılan farklı uygulamaların birlikte 

değerlendirilebileceği denemelerin yapılmasının 

yararlı olabileceği kanaati oluşmuştur. 

 

Çizelge 2. Çeşitler arasındaki juglon miktarı 

değişimi 

Table 2. Variation of juglone content in varieties 
Çeşit / Cultivar Juglon (mg/g) / Juglone (mg/g) 

Balaban 0.253 bc** 

Bilecik 0.292 a 

Chandler 0.258 bc 

Fernor 0.268 abc 

Kaman–1 0.266 abc 

Midland 0.257 bc 

Pedro 0.277 ab 

Serr 0.244 cd 

Yalova–1 0.285 a 

Yalova–3 0.287 a 

Aşı kalemi 0.220 d 

p değeri 0.0005 

** Sütunlar yukarıdan aşağı doğru incelendiğinde farklı harfi içeren 

ortalamalar LSD (p<0.01) testine göre istatistiki olarak farklıdır. 

 

 
Şekil 2. Çöğürlerin juglon içeriği ile aşı tutma 

oranı arasındaki ilişki 

Figure 2. Relation between grafting success ratio 

and juglone content of seedling 
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CEVİZDE (Juglans regia L.) ÇEŞİT DEĞİŞDİRME İÇİN 

YARMA AŞI TEKNİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

 
 

Yakup Kadir KÖMÜR1 Mehmet SÜTYEMEZ2 

 

ÖZET 
 

Bu çalışma, 3 farklı bölgede bulunan değişik yaşlardaki ceviz ağaçları üzerinde 

yürütülmüştür. Uygulamalar için; Maraş–18 ceviz çeşidinin kalemleri, 3 farklı dönemde 

(1–15 Mart, 20–30 Mart ve 1–7 Nisan) 3 farklı yaş (8–10 yaş, 20–22 yaş, 90–100 yaş) 

grubundaki ağaçlara yarma aşı metodu kullanılarak aşılanmış ve aşı başarısı 

değerlendirilmiştir.  

Araştırma kapsamında yapılan uygulamalar sonucunda, 1. dönemde %93, 2. dönemde 

%91 ve 3. dönemde %96 oranında aşı tutma başarısı elde edilmiştir. Farklı yaşlardaki aşı 

başarısı ise 8–10 yaş grubundaki genç ağaçlarda %93, 20–22 yaş grubu tam verim 

çağındaki ağaçlarda %97 ve 90–100 yaş grubu yaşlı ağaçlarda ise %96 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Anaç, ceviz, çeşit değiştirme, yarma aşı 

 

SUMMARY 
 

EXPLORING THE USE OF CLEFT GRAFTING AS A TOPWORKING METHOD TO 

CHANGE OLD WALNUT (Juglans regia L.) CULTIVARS 

 

Scions of walnut cultivar ‘Maraş–18’ was cleft grafted (topworked) on seedling grown 

rootstocks that were located at three locations and were belonged to 8–10 years old, 20–22 

years old or 90–100 years old tree groups. The topworking was performed three times [(1–

15 March, dormant period), (20–30 March, bud break period) or (1–7 April, first leaf 

period)]. The grafting successes were 93%, 91% and 96% for the 1st, 2nd and 3rd period and 

it was 93% for 8–10 years old rootstocks, 97% for 20–22 years old rootstocks and 96% for 

90–100 years old rootstocks, respectively. 

 

Keywords: Cleft grafting, rootstock, top working, walnut 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.); botanikte 

Dicotiledoneae sınıfı, Juglandales takımı, 

Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer 

alır. Juglans cinsi içerisinde günümüzde 

özellikleri tespit edilen 18 tür içerisinde, üstün 

meyve kalitesiyle, Anadolu cevizi, İran cevizi ve 

İngiliz cevizi olarak da adlandırılan Juglans regia 

en önemli tür olarak kabul edilmektedir [6]. 

Ülkemizin ceviz potansiyeli 1988 yılında 

4.220.000 ağaç iken 2009 yılında 8.392.000 ağaç 
 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, KAHRAMANMARAŞ 
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olmuştur. Bu potansiyelinin önemli bir kısmı 

tohumdan yetişmiş ağaçlardan oluşmaktadır. 

Bundan dolayı her biri birer genotip olan ceviz 

ağaçları birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. 

Bu durum ıslah çalışmaları için bir avantaj 

sağlayabilir. Ancak ekonomik bir üretim için 

standardizasyon yönünden olumsuz bir durumdur. 

Ekonomik ve standart bir üretim için tohumdan, 

yani çöğür ağaçlarından elde edilen ürünler kalite, 

verim ve standart farklılığından dolayı çok önemli 

ekonomik kayıplarına neden olmaktadır. Ceviz 

potansiyelinin bu olumsuz durumun ortadan 

kaldırmak için tohumdan yetişmiş olan ceviz 

ağaçlarının sökülerek yerlerine çeşidi belli aşılı 

fidanlarla bahçeler kurulması gerekir. Bu ise çok 

önemli bir zaman kaybı yanında birçok verim 

çağındaki ağacın ortadan kaldırılması ile verim 

kaybına neden olacaktır. Bu ise bahçecilik tekniği 

açısından istenen bir durum değildir. Tohumdan 

yetişmiş bu ceviz ağaçlarının, verim potansiyeli 

yüksek, standart, kaliteli ve verimli ağaçlar haline 

getirilmesi ekonomi için önem arz etmektedir. 

Celep [2], tarafından Tokat il merkezinde yaz 

aylarında aşılı ceviz fidanı yetiştiriciliği için en 

uygun aşı yöntemi ve aşılama zamanını tespit 

etmek için yapılan bir çalışmada, Temmuz–Eylül 

ayları arasında Yama göz, Yarma, T göz ve İngiliz 

dilcikli aşı yöntemleriyle aşılama yapılmıştır. Aşı 

yöntemi olarak en iyi sonuç (%72.08) yama göz 

aşısından elde edilmiş ve T göz aşısında da 

%64.87 oranında başarı elde edilmiştir. 

Kalemlerin tam olgunlaşmamış olması ve sürme 

göstermesi nedeniyle, yarma aşı %48.50 ve İngiliz 

dilcikli %39.87 oranında tutma gösterdiği 

belirtilmiştir. 

Avanzato ve ark. [1], sıcak kallus metodu 

kullanarak yaptıkları çalışmada, cevizlerde aşı 

başarısı %7 ile %100 olarak elde etmişlerdir ve aşı 

başarısının genotiplerden ve ana bitkilerin sağlık 

durumuna bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Bulgaristan’da yapılan bir çalışmada, omega 

aşıda başarı oranı %40, hot callus metodunda %74 

ve epikotil aşıda ise %77 olduğu rapor edilmiştir 

[3]. 

Özkan ve Gümüş [5], Ocak, Şubat ve Mart 

aylarında yarma ve dilcikli aşı teknikleri 

kullanarak yaptıkları bir denemede, her iki aşı 

tekniği için Şubat ayında aşı başarı oranının en 

yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Tokat ceviz 

tipinde aşı başarısı olarak yarma aşıda %60, 

dilcikli aşıda %66 ve yongada %53, Yalova 

çeşidinde; yarma aşıda %63 dilcikli aşıda %70 ve 

yongada %43 olarak belirlemişlerdir. 

Ceviz meyve türünde, çeşit değiştirme aşısı 

olarak yarma aşının uygulanabilirliğiyle ilgili 

sadece bir çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada 

[4] aşı başarısının oldukça düşük olduğu 

bildirilmektedir. 

Bu çalışmada, değişik yaşlardaki ceviz ağaçları 

üzerinde, yarma aşı tekniğinin pratik olarak 

uygulanabilirliğinin yanında farklı dönemlerde 

yapılan uygulamalardaki başarı durumunun ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Bu çalışma, 2008–2010 yılları arasında 3 farklı 

bölgede bulunan değişik yaşlardaki ceviz anaçları 

üzerinde yürütülmüştür. 

I. Bölge (genç ağaçlar) Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, Prof. Dr. Nurettin KAŞKA 

Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (SEKAMER) Ceviz parsellerindeki genç 

yaştaki (8–10 yaş) ceviz anaçları, 

II. Bölge (tam verim çağındaki ağaçlar) 

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Azaplı köyünde çiftçi 

bahçesindeki tam verim çağındaki (20–22 yaş) 

ceviz anaçları, 

III. Bölge (yaşlı ağaçlar) Çağlayancerit ilçesi 

Bozlar kasabasında bulunan yaşlı (90–100 yaş) 

ceviz anaçları. 

 

Metot 
 

Aşılama zamanı: Araştırma kapsamında aşı 

uygulama çalışmaları; 1 Mart–7 Nisan tarihlerinde 

olmak üzere 3 farklı zamanda yapılmıştır. 

Ağaçların aşılama için hazırlanması: Aşı 

çalışmaları için her uygulamada 10–20 anaç ve bu 

anaçlar üzerinde 37–124 ana dal seçilmiştir. 

Kalemlerin hazırlanması: Aşı uygulamasında 

kullanılacak kalemler durgun dönemde (Ocak) 

alınmış ve 1–4℃’de muhafaza edilmiştir. Aşı 

materyali olarak Maraş–18 çeşidine ait kalemler 

kullanılmıştır. Kalemler 1 gün önce veya aynı gün 

üzerlerinde 2–3 göz bulunmasına dikkat edilerek 

hazırlanmış ve nemli bir ortamda muhafaza 

edilmiştir (Şekil 1: a, b, c). Her dönem için anaçlar 
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üzerine 72 ile 226 adet arasında kalem uygulaması 

yapılmıştır. 

Anaçlar üzerinde aşılanacak dalların 

hazırlanması ve aşılama: Aşı uygulamaları, 

anaçlar üzerinde 1 ile 6 dala aşı yapılmıştır. 

Anaçların hazırlanması aşı uygulamasından 1–2 

gün önce yapılmış ve her anaçta 1–2 soluk dalı 

bırakılmasına dikkat edilmiştir.  

Aşı yapılacak sürgün üzerinde kesici ile yarma 

açılır (Şekil 1. d, e) ve her dala 2 kalem kambiyum 

dokularına dikkat edilerek yerleştirilir (Şekil 1. f, 

g). 

Kalemler anaç üzerine yerleştirildikten sonra 

kil toprağı ile aşı yapılan bölge hava almayacak 

şekilde kapatılır. Kapatılan bölge toprağın 

dağılmaması için şeffaf plastik ile kapatılır ve 

sıkıca bağlanarak aşı tamamlanmış olur (Şekil 1. 

h, ı). 

 

 

a b c

d e f

g h ı 

Şekil 1. a, b ve c: uygulamaya hazır hale getirilmiş kalemler; d, e: kesici yardımı ile yarma açılışı; f, g: 

tornavida yardımı ile yarma yerinin açılarak kalemlerin yerleştirilmesi; h, ı: yarma yerine kil 

toprağının sürülmesi ve kil toprağı üzerinin şeffaf plastik ile kapatılıp bağlanması 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bulgular 
 

Çalışmada çeşit bazında yapılan 

uygulamalarda 1–15 Mart tarihleri arasında 

Maraş–18 çeşidine ait kalemleri kullanılarak 15 

ağaç üzerine toplam 75 adet aşı uygulaması 

yapılmıştır. Çeşit değiştirme yapılan anaçların 

ağaç gövde çapları 94 mm ile 119 mm, dal çapları 

52 mm ile 73 mm, Aşı sürgün boyları ise 164 cm 

ile 198 cm arasında olduğu belirlenmiştir. Bu 

anaçlar üzerine yapılan uygulamalarda aşı tutma 

oranları %50–100 arasında değişmekle birlikte, 

ortalama %93 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1) 

(Şekil 2). 

Maraş–18 çeşidine ait 78 adet aşı kalemi 20–

30 Mart tarihleri arasında yapılan uygulama 15 

ağaç üzerine aşılanmıştır. Aşı uygulaması yapılan 

ağaçların gövde çapları 73 mm ile 125 mm, dal 

çapları 55 mm ile 83 mm ve aşı sürgün boyu 128 

cm ile 262 cm arasında olduğu belirlenmiştir. Bu 

anaçlar üzerine yapılan uygulamalarda aşı tutma 

oranı %75–100 arasında değişmekle birlikte, 

ortalama %91 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2) 

(Şekil 2). 
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Denemede 1–7 Nisan tarihleri arasında Maraş–

18 çeşidine ait 78 adet aşı kalemi 15 ağaç üzerine 

uygulanmıştır. Ağaçların gövde çapları 82 mm ile 

152 mm arasında, dal çapları 55 mm ile 82 mm ve 

aşı sürgün boyu 128 cm ile 208 cm arasında 

değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu anaçlar 

üzerinde aşı başarısı %83–100 arasında 

değişmekle birlikte, ortalama %96 olarak tespit 

edilmiştir (Çizelge 3) (Şekil 2). 

Denemede tam verim çağındaki (20–22 yaşlı) 

ceviz anaçları üzerine Maraş–18 çeşidine ait 

toplam 226 adet aşı kalemi ile uygulaması 

yapılmıştır. Üzerinde aşı yapılan anaçların çevresi 

ortalama 98.35cm belirlenirken, dal çevresi 

ortalama 51.35cm olarak tespit edilmiştir. Maraş–

18 çeşidi kullanıldığı bu çalışmada aşı başarısı 

%83.33 ile %100 arasında değişmekle birlikte 

ortalama %96.46 olarak bulunmuştur (Çizelge 4) 

(Şekil 3). 

Yaşlı ceviz anaçları üzerine yapılan 

uygulamalarda elde edilmiş değerler çizelge 5. de 

verilmiştir. Denemede kullanılan anaçlar üzerine 

112 adet aşı materyali uygulanmıştır. Bu aşı 

uygulamasında kullanılan anaçların gövde 

çevrelerinin 170–240 cm, dal çevrelerinin 23.63–

30.99 cm arasında olduğu ölçülmüştür. Maraş–18 

çeşidi uygulaması yapılan bu denemede aşı 

başarısı 91.67 ile %100 arasında ve ortalama 

%96.67 olarak tespit edilmiştir (Şekil 4). 

 

 

Çizelge 1. Maraş-18 çeşidi kullanılarak 1-15 Mart döneminde yapılan aşı çalışmalarında başarı durumu 

Ağaç no 
Bitkisel özellikleri Aşı uygulaması 

Ağaç gövde çap (mm) Dal çap (mm) Aşı yapılan kalem sayısı Tutan aşı sayısı Tutma oranı (%) Aşı sürgün boyu (cm) 

1 94 61 4 4 100 191 

2 96 73 4 4 100 165 

3 107 56 6 6 100 164 

4 103 52 4 4 100 167 

5 106 55 8 7 87.5 198 

6 114 59 2 2 100 193 

7 95 57 4 2 50 171 

8 119 69 4 4 100 184 

9 116 52 5 5 100 175 

10 105 60 6 6 100 166 

11 113 68 4 4 100 196 

12 107 58 6 5 83 187 

13 102 56 6 5 83 180 

14 103 56 6 5 83 186 

15 97 61 4 4 100 185 

Toplam   73 67 92  

Ortalama 105 60 5 4 93 181 

 

Çizelge 2. Maraş-18 çeşidi kullanılarak 20-30 Mart döneminde yapılan aşı çalışmalarında başarı durumu 

Ağaç no 
Bitkisel özellikleri Aşı uygulaması 

Ağaç gövde çap (mm) Dal çap (mm) Aşı yapılan kalem sayısı Tutan aşı sayısı Tutma oranı (%) Aşı sürgün boyu (cm) 

1 117 58 6 5 83 197 

2 92 76 2 2 100 177 

3 105 79 2 2 100 235 

4 94 60 4 3 75 225 

5 99 64 4 4 100 207 

6 89 83 10 9 90 195 

7 122 64 6 5 83 262 

8 125 64 8 6 75 175 

9 101 54 4 3 75 176 

10 130 75 6 5 83 180 

11 73 57 8 8 100 137 

12 91 68 2 2 100 128 

13 107 83 8 8 100 151 

14 97 62 4 4 100 193 

15 93 55 4 4 100 203 

Toplam   78 70 90  

Ortalama 102 67 5 5 91 189 
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Çizelge 3. Maraş–18 çeşidi kullanılarak 1–7 Nisan döneminde yapılan aşı çalışmalarında başarı durumu 

Ağaç no 
Bitkisel özellilleri Aşı uygulaması 

Ağaç gövde çap (mm) Dal çap (mm) Aşı yapılan kalem sayısı Tutan aşı sayısı Tutma oranı (%) Aşı sürgün boyu (cm) 

1 88 64 6 5 83 198 

2 95 71 8 8 100 148 

3 130 55 2 2 100 194 

4 102 82 2 2 100 185 

5 118 56 8 7 88 160 

6 123 64 4 4 100 190 

7 112 63 6 6 100 208 

8 116 64 6 6 100 128 

9 126 67 8 7 88 199 

10 133 63 2 2 100 198 

11 111 63 8 7 88 189 

12 92 74 4 4 100 168 

13 135 60 10 9 90 152 

14 82 67 4 4 100 159 

15 152 65 2 2 100 201 

Toplam   80 75 94  

Ortalama 114 65 5 5 96 178 

 

Çizelge 4. Tam verim çağındaki anaçlar üzerine Maraş–18 çeşidiyle yapılan aşı çalışmalarındaki başarı 

durumu 

No 
Bitkisel özelileri Aşı uygulaması 

Ağaç gövde çap (mm) Dal çap (mm) Aşı yapılan kalem sayısı Tutan aşı sayısı Tutma oranı (%) 

1 103 62.17 9 9 100 

2 97 35.92 12 12 100 

3 102 36.42 12 12 100 

4 121 72.8 10 10 100 

5 105 43.83 12 11 91.67 

6 115 51.83 12 12 100 

7 97 55 12 12 100 

8 111 48.5 12 12 100 

9 102 56.6 10 10 100 

10 93 69.33 6 6 100 

11 96 54.17 12 12 100 

12 108 56.5 12 12 100 

13 116 66.67 12 12 100 

14 96 44 12 11 91.67 

15 97 54.5 12 11 91.67 

16 79 31 12 11 91.67 

17 81 50.83 11 10 95.83 

18 87 42.83 12 11 91.67 

19 78 37.83 12 10 83.33 

20 81 52.17 12 11 91.67 

Toplam   226 217 96.02 

Ortalama 98.25 51.145 11.3 10.85 96.46 

 

Çizelge 5. Yaşlı ceviz anaçları üzerine Maraş–18 çeşidiyle yapılan aşı çalışmalarındaki başarı durumu 

No 
Bitkisel özelileri Aşı uygulaması 

Ağaç gövde çap (mm) Dal çap (mm) Aşı yapılan kalem sayısı Tutan aşı sayısı Tutma oranı (%) 

1 200 23.63 12 11 91.67 

2 190 25.42 12 11 91.67 

3 180 23.87 8 8 100 

4 225 30.27 12 12 100 

5 173 26.8 12 11 91.67 

6 180 27.93 12 12 100 

7 207 25.08 12 11 91.67 

8 170 30.99 12 12 100 

9 240 26.36 12 12 100 

10 198 26.82 12 12 100 

Toplam   116 112 96.55 

Ortalama 196.3 26.72 11.6 11.2 96.67 
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 a  b  c 

Şekil 2. a, b ve c: Maraş–18 çeşidi kullanılarak farklı zamanlarda yapılan aşı uygulama sonucu 

değiştirilen ağaçlardan görünü 

 

 a  b 

Şekil 3. a: tam verim çağındaki ceviz anacının görünümü ve b: tam verim çağındaki ceviz ağacı 

üzerindeki uygulama noktasının görünümü 

 

 a  b 

1–15 Mart 20–30 Mart 1–7 Nisan 

Aşı noktası 
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 c  d 

 e  f 

Şekil 4. a, b: yaşlı ceviz bahçesinin aşı uygulamasından sonraki genel görünümü; c, d: ceviz ağaçlarının 

aşı uygulamasından sonraki görünümü; e, f: ağaç üzerinde aşı noktalarının görünümü ve aşı 

noktasındaki kallus dokusunun görünümü 

 

 

SONUÇ 
 

Bu çalışma, 2008–2010 yılları Kahramanmaraş 

ilinde 3 farklı bölgede bulunan değişik yaşlardaki 

ceviz ağaçları üzerinde yürütülmüştür. 

Daha önce yapılmış olan yerli ve yabancı 

çalışmalar göz önünde bulundurularak ceviz 

meyve türünde Maraş–18 çeşidi, 3 farklı dönemde 

(1–15 Mart, 20–30 Mart ve 1–7 Nisan) ve 3 farklı 

yaş (genç yaş, tam verim çağı ve yaşlı) aralığında 

çeşit değiştirme aşı tekniklerinden yarma aşı 

metodu kullanılarak aşı başarısı durumları 

belirlenmiştir. 

Araştırmada; farklı dönemlerde ve değişik 

yaşlardaki anaçlar üzerinde yapılan 

uygulamalarda aşı tutma başarı oranları %91–97 

olarak tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada, değişik yaşlardaki ceviz ağaçları 

üzerinde, yarma aşı tekniğinin pratik olarak çok 

rahat uygulanabileceği belirlenmiştir. 

a b 
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Ayrıca farklı dönemlerde de yapılan çeşit 

değiştirme aşısında (yarma aşı) yüksek başarı 

durumunun ortaya konulması da çok önemli bir 

sonuç olarak değerlendirilebilir. 

Uygulamalar sonucu elde ettiğimiz değerler 

ceviz meyve türünde farklı yaşlardaki ağaçlar 

üzerine çeşit değiştirmenin çok rahat 

uygulanabileceğini ve kısa zamanda ağaçların 

ismine doğru, verimli ve kaliteli hale 

getirilebileceğini göstermektedir. 

Ülkemiz tohumdan yetişmiş ceviz ağacı 

bakımından çok önemli bir potansiyele sahiptir. 

Bu çöğür anaç varlığının daha kaliteli ve verimli 

çeşitlerle değiştirilerek standart bir üretim ile 

ekonomiye kazandırılması ancak bu ağaçların 

çeşit değiştirme aşıları kullanılarak çevrilmesi ile 

mümkün olacaktır.  
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CEVİZDE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME: KABUKALTI AŞISI 

 
 

Ercan ER1 Burak AKYÜZ2 

Ahmet ÖZTÜRK² Ümit SERDAR² 
 

ÖZET 

 

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğindeki en önemli sorun verimin düşük olmasıdır. Verim 

düşüklüğünün sebebi kimi zaman tohumdan yetişmiş fidanlardan, kimi zaman da ismine 

doğru olmayan ya da yan dallarda meyve verme kapasitesi düşük çeşitlerle bahçe tesis 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Verimsiz olan ağaç ya da fidanların kesilmesi yerine 

ekolojiye uygun ve verimli çeşitlerle aşılanması gerekmektedir. Son yıllarda yan dal verimi 

yüksek çeşitlerin ülkemizde yetiştirilmeye başlanması ile birlikte, verimsiz ceviz 

bahçelerinde çeşit değiştirme aşıları yapılmaya başlanmıştır. Cevizde çeşit değiştirme 

amacıyla yarma, kakma ve kabuk altı aşı yöntemleri kullanılabilmektedir. Bununla 

birlikte en yaygın kullanılan yöntem kabuk altı aşısıdır. Bu derleme çalışmasında cevizde 

çeşit değiştirme aşısı amacıyla kullanılan kabuk altı aşı yönteminin uygulanışı ve bu 

yöntemdeki yenilikler ayrıntılı olarak sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, çeşit değiştirme, çoban aşı, aşı başarısı 

 

SUMMARY 

 

TOP–WORKING ON WALNUT: BARK GRAFTING 

 

In our country, the most important problem with walnut production is the low yield. 

The reason for the low yield is due to establishment of orchards with seedlings, using wrong 

named cultivars or using cultivars with low yield. Instead of cutting down low yielded 

walnut trees, they should be grafted with high yielded cultivars which are suitable for that 

ecology. Lately, cultivars with high lateral bearing capacity have begun to be cultivated in 

our country. Following this development, top–working grafting studies have begun on 

walnut with those cultivars. In top–working studies of walnut, cleft, notch and bark 

grafting techniques can be used. The most common grafting method for top–working graft 

is bark grafting technique. In this review, the application and new perspectives of bark 

grafting technique on top–working of walnut was described detailed. 

 

Keywords: Walnut, top–working on walnut, bark grafting, graft success 

 

 

GİRİŞ 
 

Sert kabuklu meyve türlerinden biri olan ceviz, 

genel olarak ılıman iklimlerde doğal olarak 

yetişen bir türdür. Ceviz, Juglandaceae familyası, 

Juglans cinsi içinde yer almaktadır. Günümüzde 

Juglans cinsine giren 20 tür bulunmaktadır. 

Anadolu, J. regia L.’nin anavatanlarından biridir 

[6]. Ülkemizin ceviz üretimi 2015 yılı verilerine 
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2 Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Atakum/SAMSUN 
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göre 190.000 tondur. Kahramanmaraş ili 10.631 

ton ile birinci sırada yer almaktadır. Bu ili 8.140 

ton ile Hakkâri takip etmektedir [7]. Ülkemizde 

meyve veren ceviz ağaç sayısı 1991 yılında 

3.338.000 iken, 2015 yılında 7.596.020’e 

ulaşmıştır. Bu süre içerisinde her ne kadar meyve 

veren yaştaki ağaç sayısı 2 katından fazla artmış 

olsa da, ceviz üretimi aynı oranda artmamıştır. 

Dolayısıyla ağaç başına verim oldukça düşük 

kalmıştır [7]. Bu durum, bahçelerin uygun 

olmayan çeşitlerle ve/veya ismine doğru olmayan 

fidanlar ile kurulmasından ya da yetiştiriciliğin 

çöğürler ile yapılmasından ileri gelmektedir. 

Verimi düşük ağaçların değiştirme aşıları ile üstün 

verim ve kaliteye sahip standart çeşitlere 

dönüştürülmesi, ekonomimize büyük bir katkı 

sağlayacaktır. 

Cevizde aşı başarısını etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Sıcaklık başta olmak üzere 

ekolojik koşullar, kanama, aşı kalemi kalitesi, 

anaç kalitesi, anacın gelişme durumu, aşı ustasının 

el becerisi, aşı sonrası bakım koşulları ve aşıda 

kullanılan malzemelerin durumu bunlar arasında 

gösterilebilir. Bu faktörler içerisinde sıcaklık, 

kanama ve aşı kalemi kalitesi daha önemlidir. 

Cevizde optimum aşı kaynaşması için 25–27℃ 

sıcaklığa ihtiyaç duyulmaktadır [4]. Bunun 

yanında aşırı özsu akıntısı ile meydana gelen 

kanama olayı aşı kaynaşmasını olumsuz 

etkilemektedir [6]. Cevizde çeşit değiştirme 

amacıyla yarma, kakma ve kabuk altı aşı 

yöntemleri kullanılabilmektedir [2, 3, 5]. Bununla 

birlikte en yaygın kullanılan yöntem kabuk altı 

aşısıdır. 

 

Kabuk Altı Aşının Uygulanışı 

 

Aşı kaleminin temini ve muhafazası 

Aşı kalemleri kış dinlenme döneminde iyi 

odunlaşmış bir yıllık sürgünlerden alınır. İyi 

odunlaşmış sürgünlerde öz dokusu daha dar, odun 

dokusu daha geniştir (Şekil 1). Aşı sürgünlerinde 

boğum arası uzun ve/veya boyunlu göz ihtiva eden 

kısımlar aşı kalemi olarak kullanılmamalıdır. Aşı 

kalemlerinin %80 thiram etkili fungusit ile 

ilaçlanması hastalıkların taşınmasını önlemek 

açısından önemlidir. Aşı kalemlerinin muhafaza 

edilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Bazı üreticiler, nemlendirilmiş aşı kalemlerini 

polietilen torbalar içerisinde toprağa gömerek 

muhafaza etmektedirler. Ancak bu durumda 

sıcaklığın sabit kalmaması sebebi ile aşı 

kalemlerinde, aşı zamanından önce uyanmalar 

görülebilir. Aşı kalemleri soğuk hava deposunda 

kasalarda, nemli perlit içerisinde muhafaza 

edilebilir. Ancak bu durumda perlitin nemi çok 

önemli bir faktördür. Perlitin nemi düşükse aşı 

kalemi nem kaybeder, perlitin nemi gereğinden 

yüksek ise aşı kalemlerinin nem seviyesi artar ve 

mantari enfeksiyonlar oluşabilir. İyi muhafaza 

edilemeyen kalemler ile yapılan aşılarda aşı 

başarısı düşük olur. Bu olumsuzluğu önlemek için 

aşı kalemlerinin streç film ile sarılarak plastik 

torbalar içerisinde soğuk hava deposunda (2–4℃) 

muhafaza edilmesi tavsiye edilebilir (Şekil 2). 

 

Anaçta aşı öncesi tepe kesimi 

Cevizde çeşit değiştirme amacıyla uygulanan 

aşı yöntemlerinden özellikle kabuk altı aşısında 

aşı başarısını engelleyen faktör kanamadır. 

Kanama olayının önlenmesi amacıyla aşıdan en az 

2–3 hafta önce aşı yerinin 15–20 cm üzerinden 

tepe kesimi yapılmalıdır (Şekil 3). Bu işlemin kış 

dinlenme dönemi sonunda özellikle uyanmanın 

hemen öncesinde yapılması önem arz etmektedir. 

Tepe kesiminin bu zamanda yapılmasıyla 

aşılanacak ağaç karbonhidratlarını maksimum 

seviyede muhafaza eder ve kanama en aza 

indirilmiş olur [2]. 

Mekanik hasat dikkate alındığında cevizde 

çeşit değiştirme aşılarının en az 1.5 m 

yükseklikten yapılması gerekir. Bazı aşıcılar tepe 

kesimi sırasında soluk dalı bırakılmasını tavsiye 

etmektedirler. Soluk dalı, aşının başarısız olması 

durumunda anacın fotosenteze devam etmesini 

sağlamakta ve ağacın kurumasını önlemektedir. 

Ayrıca soluk dalı bırakılmayan anaçlarda dip ve 

epikormik sürgün verme eğilimi daha fazla 

olmaktadır. Ancak başarılı aşılarda, soluk dalı aşı 

kalemi ile rekabete girerek aşı sürgününün 

gelişimini yavaşlatmaktadır. 

 

Aşının uygulanışı 

Cevizde çeşit değiştirme amacıyla 

uygulanması en kolay ve pratik yöntem kabuk altı 

aşıdır. Bu aşı yöntemi aynı zamanda çok kalın 

gövde ve ana dallara uygulanabilmesi açısından da 

avantaj sağlamaktadır. Kabuk altı aşısı çoban aşısı 

olarak da bilinmektedir. Bu aşı yöntemi 5–20 cm 

çaplı gövde ve ana dallara uygulanabilir. Aşının 

yapılabilmesi için anaçta kabuğun odundan 

ayrılmaya başlaması gerekmektedir. 
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Cevizde kabuk altı aşısına anaçta tomurcuk 

uyanmaya başlamadan hemen önce başlanabilir. 

Dolayısıyla yüksek aşı başarısı için aşının 

geciktirilmesine gerek yoktur. Önemli olan 

kaynaşmanın tamamlanmasına kadar aşı 

kaleminin canlılığını muhafaza etmesidir. Zira 

cevizde gün içerisinde sıcaklığın yüksek olduğu 

saatlerde kaynaşma başlamaktadır. Bu durum 

aşının başarılı olması için yeterlidir [1]. 

Aşıya başlarken, anaçta daha önce kesim 

yapılan yerin yaklaşık 15–20 cm altından tekrar 

kesim yapılır (Şekil 4). Bu işlem motorlu 

testereyle yapılabilir. Kesim yapılan yerde 

perdahlama yapılarak canlı doku ortaya çıkarılır 

(Şekil 5). Anaçta kanama devam ediyorsa kesimin 

hafif meyilli yapılmasında fayda vardır. Bu 

şekilde yapılan kesim işlemi, öz su akıntısının aşı 

bölgesinden uzaklaştırılmasına yardımcı olur 

(Şekil 6). Kanamanın önlenmesi için anaçta aşı 

yapılacak yerin alt kısımlarında, odun dokusuna 

bir miktar girecek şekilde testere ile eğimli bir 

şekilde çentikler açılmalıdır (Şekil 7). Soğuk hava 

deposundan günlük ihtiyaç kadar aşı kalemi 

çıkartılmalı ve gün içerisinde nemlerini 

kaybetmemelerine özen gösterilmelidir. Kabuk 

altı aşılarında aşı kalemlerinin 2–3 göze sahip 

olması gerekir. Aşı kalemleri hazırlanırken en 

alttaki gözün ters istikametinde çapraz kesim 

yapılır. Kesim uzunluğunun kalem çapının en az 

3–4 katı kadar olmasına özen gösterilir. Aşıda 

kambiyal çakışma yüzeyini arttırmak amacıyla, 

kalemin çapraz kesilen kısmın ters yüzeyinde 

kabuk dokusu kazınarak kambiyum dokusu ortaya 

çıkarılır (Şekil 8). Aşı işlemi ana dallara 

yapılacaksa dik gelişmiş ana dalların tercih 

edilmesi aşı başarısını artırabilir. Aşı kalemi 

hazırlandıktan sonra anacın kabuk dokusunda 

kalemin yerleştirileceği yer hazırlanır. Bu amaçla 

anaçta kabuk dokusunda tek kesim yapıldığında, 

aşı kalemi ile kabuk dokusu arasında hava cebi 

kalacağından aşı başarısı daha düşük olabilir. Bu 

nedenle anaçta kabuk dokusunda çift kesim 

yapılarak aşı kalemi yerleştirilmelidir (Şekil 9). 

Aşı kalemi anaca yerleştirildikten sonra çivi 

çakılarak sabitlenmelidir (Şekil 10). Bu işlem, 

hem aşı başarısını arttırır, hem de aşı sürgününe 

destek olur. Aşı yapılan anacın gövde kalınlığına 

bağlı olarak kalem sayısı belirlenir. Aşı kalemleri 

anaca yerleştirildikten ve çivi ile sabitlendikten 

sonra kendiliğinden yapışkan bez aşı bandı ile 

bağlanır (Şekil 11). Bu bantın avantajı zamanla 

kendiliğinden çözülmesi ve aşıyı boğmamasıdır. 

Aşı kaynaşması gerçekleşene kadar kalemin 

canlılığını muhafaza etmesi gerekir. Bu amaçla 

bazı aşıcılar aşı bölgesini toprak, torf, perlit gibi 

nemi muhafaza edebilecek materyaller ile 

kapatmaktadırlar. Ancak, uygulama maliyeti ve 

işlem kolaylığı açısından aşı kalemlerinin 

parafilm ile sarılması tavsiye edilebilir (Şekil 12). 

Bununla birlikte her ne kadar parafilm aşı 

kaleminin neminin muhafaza etmede pratik bir 

materyal olmasına rağmen, aşı yerinin soğuktan 

korunması açısından yeterli bir fayda 

sağlamamaktadır. Bazı aşıcılar aşı kaleminin 

nemini muhafaza etmesi amacıyla seyreltilmiş 

sütut kullanmaktadırlar. 

 

  
Şekil 1. Solda iyi odunlaşmış, sağda iyi 

odunlaşmamış aşı sürgününe örnek 

 

 
 

 
Şekil 2. Aşı kalemlerinin ilaçlanması ve streç film 

ile sarılması 
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Şekil 3. Aşıdan en az 2–3 hafta önce yapılan tepe 

kesimi 

 

 
Şekil 4. Aşı günü yapılan tepe kesimi 

 

 

 
Şekil 5. Ölü dokunun uzaklaştırılması için yapılan 

perdahlama işlemi 

 

 
Şekil 6. Öz su akıntısının uzaklaştırılması için 

yapılan yatay kesim 

 

 
Şekil 7. Kanama miktarını azaltmak için anaca 

açılan çentik 

 

   
Şekil 8. Aşı kaleminin hazırlanması 
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Şekil 9. Aşı kalemlerinin anaca yerleştirilmesi 

 

 

 
Şekil 10. Aşı kalemlerinin çivi ile anaca 

sabitlenmesi 

 

 

 
Şekil 11. Bez bant ile kalemlerin sarılması 

 

 
Şekil 12. Aşı kalemlerinin parafilm ile sarılması 

 

 

 
Şekil 13. Aşı bölgesine sütut sürülmesi 

 

 

Anaçta kesim yapılan yüzeyin neminin 

muhafaza edilmesi amacıyla aşı macunu, toprak 

vb. materyal ile kapatılması gerekmektedir. 

Ancak, bu işlemler hem iş gücü hem de materyal 

maliyetini artırmaktadır. Bu işlemin 

kolaylaştırılması ve daha ekonomik hale 

getirilmesi amacıyla sütut kullanılması tavsiye 

edilebilir (Şekil 13). Bazı aşıcılar uygulama 

bölgesinin belirgin hale getirilmesi amacıyla sütut 

içerisine renklendirici boya katmaktadırlar. Aşı 

döneminden sonraki aşırı yağışlar kanama olayını 

artırır. Hatta bu durumda daha önceden sürmüş 

olan aşılarda bile kurumalar meydana gelir. Sütut, 

kanamanın yoğun olduğu dönemlerde aşı 

bölgesinin aşırı öz su akıntısına maruz kalmasına 

sebep olabilir. Bu durumun önlenmesi için ceviz 

aşılarında aşı yerinin alt kısımlarında testere ile 

yapılan çapraz kesimin (çentik) haftada bir 

yenilenmesi önerilebilir. 
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Aşıdan sonra anaçtan çıkan sürgünler 

temizlenmelidir. Bununla birlikte aşı başarısız 

olursa anaçta sürgün temizliğine son verilmelidir. 

Aşı sürgünleri yaklaşık 40 cm olduğunda aşı 

sürgünlerinde seyreltilme işlemi yapılmalıdır. Aşı 

sürgünlerinin kırılmasını önlemek için aşı yapılan 

ağacın yanına kazık–herek çakılmalı ve sürgünler 

hereğe bağlanmalıdır (Şekil 14) [5]. 

 

 
Şekil 14. Aşı kalemlerinin kırılmaması için herek 

çakılması 
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BAZI YERLİ VE YABANCI CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE 

SOĞUKLAMA SÜRESİNİN VE DONA MUKAVEMETİN 

BELİRLENMESİ 

 
 

Erdal ORMAN1 İsmail TOSUN¹ Mehmet Emin AKÇAY¹ 

Veli ERDOĞAN2 Yaşar AKÇA3  
 

ÖZET 

 

Ülkemizde doğal yayılış gösteren cevizin, (Juglans regia L.) son yıllarda ticari olarak 

kapama bahçe şeklinde de yetiştiriciliğinin arttığı gözlenmektedir. 1972 yılında Atatürk 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan ıslah çalışmaları ile 

elde edilen verimli çeşitler, yurt çapına yaygınlaştırılarak farklı ekolojilerde ceviz 

yetiştiriciliğinin yapılmasına önayak olunmuştur. Ancak, çeşitlerin soğuklama isteği ve 

düşük sıcaklıklara mukavemet durumları bilinmediğinden bazı bölgelerde zaman zaman 

soğuklardan dolayı ceviz bahçelerinde önemli zararlanmalar olmaktadır. Dolayısıyla 

soğuklama süreleri ve don olayları yeterince incelenmeden yapılan dikimler sonunda 

yapraklanmada aksama, verimsizlik problemleri, güneş yanıkları ve don zararları ortaya 

çıkabilmektedir. Bu çalışma ile yetiştiriciliği yapılan yerli popüler çeşitlerden Şebin, 

Bilecik, Maraş–18, Yalova–1, Yalova–4 ile Howard, Hartley, Chandler, Franquette ve 

Pedro gibi önemli yabancı çeşitlerin kışın meydana gelebilecek don olaylarına karşı 

mukavemetlerinin belirlenmesi ve soğuklama ihtiyacı sürelerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada suni don testleriyle çeşitlerin kış donlarına dayanımı, standart 

yöntem ve soğuk birimi yöntemiyle de çeşitlerin soğuklama süreleri saat ve birim olarak 

tespit edilmiştir. Buna göre çeşitlerin standart yönteme göre 879 saat ile 1241 saat arasında 

değişen soğuklama isteği olduğu ortaya çıkarılmıştır. Soğuk birimi yöntemine göre ise 

soğuklama isteği, çeşitlerde 1011 soğuk birimi ile 1454 soğuk birimi arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci ayağında kış dinlenme döneminde dona dayanımının 

belirlenmesi için çeşitlere suni don testleri uygulanmıştır. Buna göre en çok zararlanmanın 

tüm çeşitlerde Aralık ayında alınan çeliklerde meydana geldiği ortaya çıkarılmıştır. 

Çeşitlerin don testlerine maksimum mukavemeti ise sıcaklığın en düşük olduğu Şubat 

ayında alınan çeliklerde gösterdiği kaydedilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, soğuklama, dona mukavemet 

 

SUMMARY 

 

DURATION OF SOME LOCAL AND FOREIGN WALNUT CULTIVARS COLD 

PERIOD ON THE DETERMINATION OF COLD HARDINESS 

 

Showing the natural distribution of walnut in our country (Juglans regia L.) as 

commercially off the garden is also observed to increase in recent years of cultivation. In 

                                                      
1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, YALOVA 
2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, ANKARA 
3 Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, TOKAT 
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1972, Atatürk Central Horticultural Research Institute obtained by breeding activities 

initiated by yielding varieties, expanding in different ecology has become a nationwide 

initiative for the construction of walnut. However, that kind of chilling demand and low 

temperature conditions known to strength due to cold from time to time in some areas it is 

important damages were in walnut orchards. Moreover, the leaves of the varieties to meet 

the needs of chilling requirements, the fruit yield and quality of low numbers occur. 

Therefore, to cold and frost have enough time at the end of defoliation plantings made 

without examining the delays, inefficiency problems can arise sunburn and frost damage. 

This study of the local popular varieties, Şebin, Bilecik, Maraş–18, Yalova–1, Yalova–4 

with the important foreign varieties Chandler, Franquette, Howard, Hartley and Pedro, 

may ocur determination of resistance to frost and chilling requirements is intended to be 

determined. Winter frost resistance of the varieties tested in the study of artificial frost, 

and the sort of standard methods in the cold chilling unit method takes time and has been 

identified as a unit. Accordingly, between 1241 hours and 879 hours according to the 

standard method of cultivars revealed that varying chilling hours. According to the method 

of chilling cold unit request has been found to vary in kind between 1454 and 1011 cold 

unit volume. Artificial freezing tests to determine the varieties of winter rest period of frost 

resistance in the second leg of the study was performed. Accordingly, in most injury was 

received in December in all kinds of twigs has been shown to occur. The maximum strength 

in all kinds testing in February, the lowest temperature was recorded as shown in imported 

twigs. 

 

Keywords: Walnut, cold period, cold hardiness 

 

 

GİRİŞ 
 

Tüm meyve türlerinde olduğu gibi cevizde de 

yetiştiriciliği sınırlayan en önemli faktör kış ve 

ilkbahar donlarıdır. Bu nedenle bahçe bitkileri 

yetiştiriciliğinde bilhassa soğuk yörelerde 

dayanıklı çeşitlerin seçilmesi bir zorunluluktur. 

Özellikle ceviz yetiştiriciliğin yoğunluk kazandığı 

bölgelerde don tehlikesinin yüksek olduğunu 

görmekteyiz. Diğer yandan, ceviz ekolojiden 

(%61) gibi yüksek düzeyde etkilenen bir türdür 

[5]. Bu nedenle mutlaka adaptasyon yeteneği 

fazla, geç yapraklanan, yan dallarda yüksek 

verimliliği olan çeşitlerin üretime kazandırılması 

önem arz etmektedir. 1972 yılında Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

başlatılan ıslah çalışmaları ile elde edilen verimli 

çeşitler yurt çapına yaygınlaştırılarak farklı 

ekolojilerde ceviz yetiştiriciliğinin yapılmasına 

önayak olunmuştur [13]. Enstitüde ve ülkenin 

diğer bölgelerinde uzun yıllar süren bu seleksiyon 

çalışmalarına karşılık, seçilen ve değişik ekolojik 

bölgelere tavsiye edilen bu çeşitlerin, adaptasyon 

çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Çeşitlerin 

soğuklara mukavemet durumları bilinmediğinden 

bazı bölgelerde zaman zaman soğuklardan dolayı 

çeşitlerde önemli zararlanmalar olmaktadır. Hala 

ülkemizde yetiştiriciliği yapılan veya yurtdışından 

getirilen birçok çeşidin yetiştirilmek istendikleri 

koşullara göre dinlenme durumları ve soğuk 

isteklerinin saptandığını söylemek güçtür. Son 

on–onbeş yıl içinde, özellikle kiraz başta olmak 

üzere erik, kaysı ve şeftali gibi sert çekirdekli 

meyve türlerinde yeni çeşitler dikkate alınarak 

konu ele alındığında sınırlı sayıda çalışma dikkat 

çekmektedir. Örneğin, Küden ve Kaşka [17, 18, 

19, 20] bazı şeftali ve nektarin çeşitleri ile kaysı 

çeşitlerinin soğuklama gereksinimlerini değişik 

yöntemlere göre (standart, bidabe ve soğuk birimi) 

belirlemişler; yöntemler arasındaki farkı sonuçlara 

göre yorumlamışlar ve genel olarak en iyi sonucun 

soğuk birimi yönteminden alındığını 

belirtmişlerdir. Eriş ve Tüler [14] ise, Bursa ve 

çevresinde değişik ekolojilerde yetiştirilen üç yerli 

ve üç yabancı erik çeşidinde standart yönteme 

göre soğuk gereksinimlerini araştırmışlardır. 

Sonuç olarak, ekoloji ve çeşitlere göre ortaya 

çıkan dinlenme ve soğuklama sürelerindeki 

farklılıklara dikkat çekmişlerdir Soğuğa ve dona 

dayanım, bahçe bitkilerinde cins, tür ve çeşitlere 

göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ilıman iklim 

meyve türleri kışın –15℃ veya –20℃ düşük 

sıcaklıklara dayanıklılık gösterdiği halde, 

ilkbaharda oluşabilecek 0℃ civarındaki 

sıcaklıklara bile önemli ölçüde hassasiyet 

gösterebilmektedir. Dona dayanım mekanizması 

ağaçlarda günlerin kısalıp gelişmenin durmasıyla 

başlar ve ilkbaharda tomurcukların patlamasına 
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kadar devam eder. Dona dayanımın gelişimi için 

gerçek dinlenmenin bir ön gereklilik olduğu 

hakkında değişik görüşler vardır. Weiser’a göre 

ağaçlarda gelişmenin durması soğuğa ve dona 

mukavemetin başlangıcı üzerine dinlenmeden 

daha önemli rol oynar. Oysa Glerum mukavemet 

başlatıcının gerçek dinlenme (true dormancy) 

olduğunu savunur [16]. Soğuklama ihtiyacı, 

bitkilerin tomurcuklanması ve verim verebilmesi 

için belli aralıkta düşük sıcaklık değerleri altında 

geçirmesi gereken süredir. Ayrıca soğuklama 

ihtiyacını yeterince karşılamayan meyve 

ağaçlarında yapraklanmada ve meyve verimi ve 

kalitesinde düşüklükler oluşmaktadır. Kış 

soğuklama ihtiyacının bir diğer önemli yanı da 

ilkbahar geç donlarının verdiği zarardır. Bu durum 

yine yetiştiricinin kış soğuklama ihtiyacına dikkat 

etmeden bahçe tesis etmesiyle yakından ilgilidir. 

Soğuklama süresi bahçe bitkilerinde tür ve 

çeşitlere göre değişkenlik göstermektedir. Kışın 

yaprağını döken meyve türleri arasında badem, 

soğuklama süresi en az olan bir tür olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Chandler [12]’e göre bu 

tür için genel olarak 2–3 haftalık bir soğuklama kış 

dinlenmesinin kesilmesi için yeterli gelmektedir. 

Bir yörede soğuk mevsim, o yörede yetiştirilen 

meyve tür ve çeşidinin ihtiyacı kadar uzun olmaz 

yani bitkinin soğuk ihtiyacı tam olarak 

karşılanmazsa ortaya bir takım problemler çıkar. 

Bunların başında özellikle sert çekirdekli 

meyvelerden kayısı, şeftali ve bazı eriklerde 

tomurcuk silkmesi veya dökümü meydana gelir 

[12]. Dolayısıyla kış soğuklama konusu yeterince 

incelenmeden yapılan dikimler sonunda 

yapraklanmada aksama, verimsizlik problemleri, 

güneş yanıkları ve don zararları ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu çalışma ile yetiştiriciliği yapılan önemli 

ceviz çeşitlerinin soğuklama gereksinimi 

sürelerinin belirlenmesi ve kış donlarına karşı 

mukavemetlerinin tespiti amaçlanmıştır. Böylece 

bölgeler için çeşit önerileri yapılırken bu durum 

göz önünde bulundurularak meydana gelebilecek 

zararlanmaları engellemek bir ölçüde mümkün 

olabilecektir. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Soğuklama İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

 

Materyal 

Çalışmada, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü araştırma parsellerinde 

bulunan 1993 tesisi; Şebin, Bilecik, Yalova–1, 

Yalova–4, Maraş–18, Franquette, Hartley, Pedro, 

Chandler ve Howard çeşitlerinin sağlıklı gelişen 

ağaçları bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. 

Çalışma 2011–2012 ve 2012–2013 kış ve ilkbahar 

aylarında gerçekleştirilmiştir. 

 

Metot 

Yaprak dökümünü takiben, bitkilerin 

dinlenmeye girmesi ile birlikte 2011 yılı Aralık 

ayından itibaren 4 ay süreyle 15’er gün aralıklarla 

sağlıklı gelişmiş ve pişkinleşmiş yıllık sürgünler 

kesilerek alınmıştır. Bu sürgünlerden 20’şer cm 

uzunluğunda üzerinde ortalama 3–5 tomurcuk 

bulunan çelikler hazırlanmış, içinde nemli perlit 

bulunan kasalara dikilmiş ve ısı kontrollü odada 

24±2℃ sıcaklık ve %80 nem koşullarında inkübe 

edilmiştir. Çeliklerde tomurcuk kabarması ve 

patlaması takip edilmiş, tepe tomurcuklarının en 

az %50’sinin yeşil uç gösterdiği gelişme aşaması 

dinlenmenin kesilmesi olarak kabul edilmiştir [18, 

21]. Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme 

Deseninde, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 çelik 

olacak şekilde yürütülmüştür. Soğuklama 

sürelerinin tespiti amacıyla ağaçların içinde 

bulunduğu araştırma parseline bir meteorolojik 

veri kaydedici cihaz yerleştirilmiştir. Çalışmanın 

yürütüldüğü Aralık–Mart döneminde bu cihazdan 

elde edilen sıcaklık değerleri ve süreleri 

kaydedilmiştir. 

 

 

Çizelge 1. 2011–2012/2012–2013 Dinlenme periyodunda aylara göre Yalova ilinde 7.2℃ altında geçen 

soğuklama süresi toplamları (saat) 

Table 1. 2011–2012/2012–2013 Total periods of cooling time in the province of Yalova below 7.2℃ 

according to the period during the rest period (hours) 
Dönem Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Toplam 

2011–2012 281 saat 455 saat 533 saat 408 saat 51 saat 1728 saat 

2012–2013 316 saat 343 saat 269 saat 162 saat 55 saat 1145 saat 

Ortalama 298 saat 399 saat 401 saat 285 saat 53 saat 1436 saat 
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Çizelge 2 Utah Modeli’ne göre sıcaklık dereceleri 

ve soğuk birimi karşılıkları 

Table 2. Temperatures and cold unit equivalents 

according to Utah Model 
Sıcaklık Dereceleri (℃) Soğuk Birim Değerleri (SB) 

<1.4 0 

1.5–2.4 0.5 

2.5–9.1 1 

9.2–12.4 0.5 

12.5–15.9 0 

16.0–18.0 –0.5 

>18.0 –1 

 

Soğuklama süresi iki yönteme göre tespit 

edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Standart (Klasik) 

yöntemde; saatlik kayıtlar incelenerek 7.2℃’nin 

altında geçen sıcaklık süreleri saat olarak 

toplanmıştır [34]. Soğuk birimi (Chill Unit) 

yönteminde ise; belirtilen dönem içinde 

kaydedilen her bir saatlik sıcaklık “Utah 

Modeline” göre Etkili Soğuk Birimine çevrilmiş 

ve toplamı hesaplanmıştır. Bu modele göre, en 

etkili sıcaklıklar 2.5℃ ile 9.1℃’ler arasında 

olmaktadır. Bu derecelerde geçen 1 saatlik süre 1 

soğuk birimine karşılık gelmektedir. Bu 

sıcaklıkların dışındaki derecelerde etki azalmakta, 

1.4℃’nin altındaki sıcaklıklarda etki görülmekte 

ve 16℃’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise negatif 

etki söz konusu olmaktadır (Çizelge 1). Elde 

edilen bu soğuk birimi toplamları çeşitlerin birim 

cinsinden soğuklama isteğini vermektedir [31]. 

 

Kış Donlarına Dayanımlarının Belirlenmesi 

 

Materyal 

Dona dayanımların tespitinde materyal olarak 

söz konusu deneme alanındaki aynı çeşitler 

kullanılmıştır.(Şebin, Bilecik, Yalova–1, Yalova–

4, Maraş–18, Franquette, Hartley, Pedro, 

Chandler, Howard). 

 

Metot 

Denemeye esas olan çeşitlerden örnek olarak 

ağacın her yönünden rastgele, üzerinde tepe 

tomurcuğu bulunan tek yıllık dallardan Aralık–

Mart ayları arasında ayda bir defa 20 cm 

uzunluğunda 3 tekerrürlü her tekerrürde 5 çelik 

olacak şekilde 15’er adet çelik alınmıştır. 

Denemeler “Tesadüf Parselleri Deneme 

Desenine” göre ve üç tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Kışın dinlenme döneminde don 

testleri uygulanmıştır. 

 

Don testleri 

Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında, her ayın 

15’inde alınan çelikler gruplar halinde 

hazırlanarak akabinde herhangi bir ön işleme tabi 

tutulmadan; 4, 8, 12 ve 16 saat süreyle 0℃, –5℃, 

–10℃, –15℃ ve –20℃ düşük sıcaklık 

uygulamaları yapılmıştır. Bu amaçla, sıcaklık 

düşüşü 0℃’den itibaren 5℃/saat olarak otomatik 

şekilde kontrol edilen derin dondurucu (Sistek) 

kullanılmıştır [15, 29]. Kontrol amacı ile dalların 

ve tomurcukların bir kısmı buzdolabında 

muhafaza edilmiştir [9]. 

 

Canlılık testleri 

Suni don testi uygulanan çelikler, süre sonunda 

derin dondurucudan alınmış ve plastik torbalar 

içerisinde 12 saat süreyle +4℃’de buzdolabında 

bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığında, içinde 

su bulunan 2 lt’lik beherde 24 saat süreyle 

bekletilen çeliklerde tomurcukların zararlanma 

durumu binoküler mikroskop altında 

belirlenmiştir. Bunun için tomurcuklar keskin bir 

bıçak yardımıyla boyuna dikey olarak kesilmiş ve 

dokulardaki kararma (kahverengi–siyah) renk 

değişimi gözlenerek (Şekil 3), bu dokuların düşük 

sıcaklıklardan zarar gördüğü ve canlılığını 

yitirdiği şeklinde değerlendirme yapılmıştır [7, 8, 

10, 11, 28, 29]. Bu şekilde ölü tomurcuklar 

sayılmış ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. 

Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Deseninde 3 

tekerrürlü ve her tekerrürde 5 çelik olacak şekilde 

yürütülmüştür. 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Soğuklama Süresi 

 

Cevizde soğuklama ihtiyaçlarının tespiti için 

dinlenme dönemi boyunca ayda iki kez olmak 

üzere tepe tomurcuğu içeren çelikler, 24℃ ve %80 

nemde perlit ortamına dikilerek tepe 

tomurcuklarının sürme yüzdesi gözlenmiştir. Tepe 

tomurcuklarının %50’sinin sürdüğü tespit edildiği 

an, o çeşidin dinlenmesini tamamladığı kabul 

edilmiştir (Şekil 2). Çalışmanın yürütüldüğü 

Yalova ilinde arazide saatlik sıcaklık ölçümü 

yapan cihazla 2011–2013 yılları arasındaki 

periyotta, soğuklama süresi saat ve soğuk birimi 

olarak tespit edilmiştir. Denemenin yürütüldüğü 

Yalova’da 30 yıllık rasat bilgilerine göre, yıllık 



317 
E. ORMAN, İ. TOSUN, M. E. AKÇAY, V. ERDOĞAN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 313–324 (2017) 

ortalama sıcaklık değeri 14.6℃’dir. En soğuk ay 

ortalama sıcaklığı 6.6℃, en sıcak ay ortalama 

sıcaklığı 23.7℃’dir (Şekil 1). 1975–2010 yılları 

arasında tutulan ortalama değerlere göre, en soğuk 

aylar Ocak ve Şubat ayları, en sıcak ay Temmuz 

ayı olarak tespit edilmiştir [6]. 2012 ile 2013 

yıllarında bölgede 7.2℃’nin altında geçen süre 

1728s ile 1145s saat olarak, 1686sb ile 1328sb 

soğuk birimi olarak değişim göstermiştir (Çizelge 

2, 3). Bu soğuklama sürelerinin ve soğuk birim 

değerlerinin Konarlı’nın [22] Yalova için 

belirtmiş olduğu 7.2℃’nin altında 1581s saatlik 

soğuklama süresi değerinden daha düşük olduğu 

görülmüştür. Çalışmada Yalova’nın soğuklama 

süresi toplamı ortalama 1436 saat çıkmıştır 

(Çizelge 2). Bu durumun yıllara göre ekolojik 

koşulların farklılık göstermesinden kaynaklanmış 

olabileceği düşünülmektedir. 

Kesin olarak saptanan bir durum çeşitlerin 

birbirinden farklı miktarda soğuklama isteklerinin 

bulunduğu ve soğuklama süresi arttıkça 

tomurcukların sürme hızının arttığıdır. Diğer bir 

deyişle 7.2℃ altında geçen soğuk süresi arttıkça 

tomurcukların sürme hazırlığının arttığı ve bu 

durumda uygun koşullara getirildiklerinde kısa 

sürede yüksek oranda sürdükleri görülmektedir. 

Böylece üzerinde çalışılan çeşitlerde 

tomurcukların sürmesine soğuklamanın etkili 

olduğu bulunmuştur. Bu konuda elde edilen 

sonuçlar diğer birçok araştırma ile uyum 

halindedir. Diğer meyve türleriyle 

karşılaştırıldığında cevizin soğuklama 

gereksiniminin yüksek olduğu İran’da yapılan bir 

çalışmada ele alınan 14 yaşlı ağaçlardan rastgele 

seçilen sürgünler 400 ile 1500 saat süreyle 

gözlenmiş olup buna göre; Serr çeşidi 650 saat 

soğuklama isteği ile en düşük soğuklama süresine 

sahip olarak tespit edilmiştir [1]. 

En yüksek soğuklama süresi ise Hartley 

çeşidinde 1000 saat olarak soğuklama süresi tespit 

edilmiştir. [2]. Çalışmamızda Hartley çeşidinin 

standart yönteme göre 1098 saat olarak 

belirlenmiştir. Dolayısıyla literatüre uyumlu 

çıkmıştır. 

2011–2012 ve 2013 dinlenme dönemlerini 

kapsayan periyotta yapılan bu çalışmamızda tüm 

çeşitlerde standart yönteme göre 879 s ile 1241 

saat (Çizelge 4), soğuk birimi yöntemine göre ise 

1011 birim, 1454 birim olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4). Çalışmanın ikinci yılında çeşitlerin 

soğuklama gereksinimlerinde bir önceki yıla göre 

her iki yöntemde de bir azalma söz konusu 

olmuştur (Çizelge 2). 

Soğuklama gereksiniminin karşılanmasında 

kullanılan anaçların [24], deniz seviyesinden 

yüksekliğin [4] ve kış yağışlarının etkisinin 

önemli olduğu belirtilmektedir. Örneğin, altı ayrı 

ekolojik bölgede yetiştirilen üç nektarin çeşidi ile 

yapılan bir çalışmada çeşitlerin soğuk 

gereksinimlerinin bölgelere göre önemli 

farklılıklar gösterdiği 4 yıl süreli denemeler ile 

saptanmıştır [34]. 

 

Çizelge 3. 2011–2012/2012–2013 Dinlenme periyodunda aylara göre Yalova ilinde gerçekleşen soğuk 

birimi toplamları (Utah modeline göre) 

Table 3. 2011–2012/2012–2013 Total cold units in Yalova according to the month in the rest period 

(according to Utah model) 
Dönem Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Toplam 

2011–2012 358 birim 450 birim 386 birim 495birim –3 birim 1686 birim 

2012–2013 425 birim 417 birim 506 birim 177 birim –196 birim 1328 birim 

Ortalama 391 birim 433 birim 446 birim 336 birim –99 birim 1507 Birim 

 

Çizelge 4. Çeşitlerin soğuk birimi ve standart yönteme göre soğuklama gereksinimleri (saat–birim) 

Table 4. Cooling unit types and cooling requirements according to standard method (hour–unit) 

Çeşitler Dinlenmeden çıkış tarihi Tepe tomurcuklarının sürme yüzdesi Standart yönteme göre (saat) 
Soğuk birimi yöntemine göre 

(soğuk birimi) 

Yalova 4 15 Şubat %55 879 1011 

Yalova–1 15 Şubat %57 879 1011 

Howard 1 Mart %56 1098 1271 

Hartley 1Mart %57 1098 1271 

Maraş–18 1Mart %64 1098 1271 

Bilecik 1 Mart %64 1098 1271 

Şebin 1 Mart %54 1098 1271 

Pedro 15 Mart %53 1241 1454 

Chandler 15 Mart %51 1241 1454 

Franquette 15 Mart %55 1241 1454 
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Çizelge 5. 2011–2012 Aralık dönemi düşük 

sıcaklık uygulamalarında çeşitlerin 

canlılık oranı (%)* 

Table 5. Viability rate of varieties in low 

temperature applications between 

December 2011–2012 (%)* 

Çeşit 
Düşük sıcaklık 

uygulamaları 

Saat 

4 8 12 16 Ortalama 

Hartley 

–5 90.5a 88.2 81 77.2 

75.8 
–10 87 79 76 67.5 

–15 82.5 76.5 70 67 

–20 76 71.5 65.5 57 

Yalova–1 

–5 89.5ab 84 77.5 69 

59.8 
–10 75 62 57 50.5 

–15 66.5 61 56 47 

–20 50 42.2 38z 32z 

Chandler 

–5 90.5a 83.5 74.5 69 

72.2 
–10 87 78.5 74 64.5 

–15 79 74 69 65.5 

–20 70.5 65 57.5 52.5 

Yalova–4 

–5 91a 81 78 70 

70 
–10 86 77 72 62.5 

–15 78.7 73 66 54.3 

–20 71.7 64 51.2 43 

Howard 

–5 92a 81 75.5 71 

73.3 
–10 88 82 72 65 

–15 80.5 80 71 60.5 

–20 75 v–z 67.5 60 52 

Bilecik 

–5 88.5 81 74.3 68.5 

71.1 
–10 86 79.5 72 65.6 

–15 77.5 74 68.5 59 

–20 71.5 63.5 54.5 53.5 

Pedro 

–5 90.5 80.5 74 64.5 

71.7 
–10 86 77 74 61.5 

–15 83 78 69.5 58.5 

–20 74 66 59.5 51 

Maraş–18 

–5 89.5ab 84.5 78 74 

73.1 
–10 84 80.5 71 65 

–15 79 73.5 69.5 64 

–20 75 67 61 54.5 

Franquette 

–5 91.2a 81 76.5 69 

71.2 
–10 87 78.5 73.5 62.5 

–15 80.5 73.5 68 60.5 

–20 70.5 64.5 52.5 50.5 

Şebin 

–5 89.5 ab 87 81.5 78.5 

76.5 
–10 88.7 81 76 70.5 

–15 82 77 72 68.5 

–20 76 71 67.5 58 

Saat ort.  81.4 74.7 68.3 61.3  

 –5 –10 –15 –20 CV: %2.7 

Sıcaklık ort.  80.4 74.6 70.4 60.6  

*Aynı sütünda farklı harflerle gösterilen ortalamalar 0.05 düzeyinde 
farklıdır (LSD testi) 

*The meanings indicated by different letters in the same column differ 

by 0.05 level (LSD test) 

 

 

Ancak, bu çalışmada görülen farklılığın, 

özellikle arazi koşullarındaki hava sıcaklık 

dalgalanmalarının yıllara göre farklılık 

göstermesinden kaynaklandığını belirtebiliriz. 

Ayrıca, bu denli değişikliklerin dalların ve 

köklerin iç kompozisyonlarındaki değişiklikle 

alakalı olduğu Westwood [35] tarafından 

bildirilmiştir. 

Önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda, 

tomurcuk dinlenmesi ile su içeriğinin [25], 

karbonhidratların [33] ve bitki hormonları 

özellikle ABA arasındaki ilişkinin [27] çeşitlerin 

yıllara göre soğuklama gereksinimlerinde 

değişikliklere neden olabileceği de 

bildirilmektedir. 

 

Çeşitlerin Dona Dayanımları 

 

Birçok araştırmacının da belirttiği gibi çeşitler 

arasındaki dona dayanım yeteneği büyük 

değişkenlik göstermekle beraber don olayının 

ortaya çıktığı dönemlere göre de farklılık 

gösterebilmektedir [26, 29, 30]. Örneğin kış ayları 

içerisinde soğuğa hassas olduğu saptanan bir çeşit 

(Yalova–1) en düşük ortalama sıcaklıkların 

yaşandığı Şubat ayında diğer dayanıklı çeşitlerle 

neredeyse aynı dayanımı gösterdiği saptanmıştır 

(Şekil 5). 

Yine Yalova–1 çeşidi her iki deneme 

periyodunda da –5℃ uygulamalarında diğer 

çeşitlere yakın bir mukavemet göstermişse de 

dona maruz kalma süresi uzadıkça özellikle –10℃ 

ve daha düşük sıcaklık uygulamalarında diğer 

çeşitlere göre önemli derecede hassas 

bulunmuştur (Şekil 4). Bu nedenle Yalova–1 

çeşidinin özellikle sıcaklığın –5℃’nin altına 

düştüğü yörelerde soğuk zararına karşı hassasiyet 

yaşaması muhtemeldir. 

Yabancı çeşitlerden Franquette çeşidi diğer 

yabancı çeşitlere göre arada çok fark olmasa da en 

hassas çeşit olarak tespit edilmiştir. Her iki 

deneme periyodunda canlılık oranının en düşük 

tespit edildiği aralık ayı –20℃ uygulamalarında 

%50.5 oranında canlı tomurcuk oranı tespit 

edilmiştir. 

Koraç ve Ceroviç [23] 66 ceviz çeşidinin ele 

alındığı 4 yıllık bir çalışmada Süper Koni, N. 

Kosni, Elit ve Franquette çeşitlerinde ilkbahar geç 

donlarından en az zararlanmanın olduğu 

belirlenmiştir. 

Aynı denemede, erkek ve dişi çiçek gözlerinde 

en az zararlanmanın Champion çeşidinde olduğu 

tespit edilmiştir. Bu durumda çalışmada yabancı 

çeşitler içerisinde diğer çeşitlere göre düşük 

sıcaklıklara daha hassas olduğu ortaya çıkan 

Franquette çeşidi için geç yapraklanması 

nedeniyle ilkbahar geç donlarını atlattığı fakat 
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buna mukabil kış donlarına ise nispeten daha 

duyarlı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

Çizelge 6. 2012–2013 Ocak dönemi düşük 

sıcaklık uygulamalarında çeşitlerin 

canlılık oranı (%)* 

Table 6. Viability rate of varieties in low 

temperature applications from 

January to 2012–2013 (%)* 

Çeşit 
Düşük sıcaklık 

uygulamaları 

Saat 

4 8 12 16 Ortalama 

Hartley 

–5 95.7a 93 88.8 84.7 

79.7 
–10 92.5 84.5 79 70.5 

–15 87 79.5 71.5 68 

–20 81 74 70 65.8 

Yalova–1 

–5 93.5 88 82 77.5 

73.5 
–10 85.7 81.5 78 69 

–15 80 75 67 61 

–20 70.5 62.5 55.5z 49.5z 

Chandler 

–5 95.5ab 90.5 84 81.5 

79.6 
–10 92 85 79 69.5 

–15 84.5 82 74 68 

–20 79.5 73.5 66 59 

Yalova–4 

–5 89 81 80 76.5 

75.4 
–10 88.5 81.5 78 67.5 

–15 80.5 76 70.5 68.5 

–20 76 70 66 57.2z 

Howard 

–5 95.5ab 91 86 81.5 

79.8 
–10 93 83.5 77 70.5 

–15 84.5 81 74 69.5 

–20 82.5 75 68 64 

Bilecik 

–5 89 91.5 88.5 79 

77.4 
–10 90.5 83.5 76.5 70 

–15 81.5 78 72 67 

–20 79 70.5 64.5 58 

Pedro 

–5 94.5 87 81.5 74 

77.3 
–10 90.5 84.5 77.5 70.5 

–15 83 78 73.5 67 

–20 80 71 66.5 59z 

Maraş–18 

–5 93 89.5 84 79.5 

77.8 
–10 88 82 75 69 

–15 86.7 78.5 72.5 68 

–20 79 73.5 66 60 

Franquette 

–5 91.5 88.5 84 72 

77.2 
–10 90.5 83.5 77.5 75 

–15 82.5 76 74 69 

–20 78.5 69.5 63.5 59 

Şebin 

–5 93.5 90 84.5 80 

80.2 
–10 92 84 79.5 72.5 

–15 87.5 81.5 75.5 71 

–20 81 75 70.5 66 

Saat ort.  86.5 80.6 75 69.1  

 –5 –10 –15 –20 CV: %2.6 

Sıcaklık ort.  86.3 80.4 75.6 68.9  

*Aynı sütünda farklı harflerle gösterilen ortalamalar 0.05 düzeyinde 

farklıdır (LSD testi) 

*The meanings indicated by different letters in the same column differ 
by 0.05 level (LSD test) 

 

 

Sonuç olarak; dinlenme başlangıcında (Aralık) 

tüm çeşitler en fazla zararlanmış ancak kışa doğru 

dirençleri artmıştır (Şekil 4). Bu durum ağaçların 

soğuğun artmasıyla birlikte dirençlerinin arttığını 

göstermiştir. En yüksek mukavemet, soğuğun en 

fazla olduğu Şubat ayında olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 5). 

Tüm çeşitlerde özellikle –20℃ 

uygulamalarında Kasım ve Aralık aylarında 

tomurcuk canlılık oranları çok düşük çıkmıştır. 

Böylece bu dönemde –20℃’de çeşitlerin özellikle 

uzun süreli uygulamalarda hassasiyetleri kesin 

olarak ortaya çıkmıştır (Çizelge 5). 

Ocak ayından itibaren ise çeşitlerin tüm 

dönemlerde mukavemetlerinin arttığını Şubat 

ayında ise tüm uygulamalarda mukavemetin 

maksimum düzeyde olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 

6, 7, 8]. 

Özellikle Aralık ayı uygulamalarında diğer 

dönemlere nazaran tüm uygulamalarda ve tüm 

çeşitlerde daha düşük canlılık oranları tespit 

edilmiştir (Çizelge 5). Gerek bu çalışmadan elde 

edilen sonuçlara ve gerekse literatür bulgularına 

bakıldığında ceviz çeşitlerinin çevre sıcaklığının 

düşüşüyle beraber dona mukavemetlerinin arttığı 

bu sıcaklığın minimuma indiğinde 

mukavemetinde maksimuma ulaştığı ortaya 

çıkmıştır. Bununla beraber, denemedeki ceviz 

çeşitlerinde tespit edilen bu ortak fizyolojik 

mekanizmaya rağmen çeşitler arasında 

mukavemet bakımından önemli derecede 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 
Şekil 1. Yalova ilinin uzun yıllar içerisinde 

gerçekleşen ortalama sıcaklık değerleri 

(℃) (1975–2010) 

Figure 1. Average temperature values of Yalova 

province over many years (℃) (1975–

2010) 
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Şekil 2. Dinlenmesini tamamlayıp, sürmeye 

başlamış tepe tomurcukları 

Figure 2. Top buds that have finished resting and 

started to explode 

 

 
Şekil 3. –20℃’de 16 saat süreyle suni don testi 

uygulanmış olan Franquette çeşidine ait 

dişi ve erkek tomurcukların dikine kesiti 

ve mikroskop altında görünümü. 

Figure 3. Vertical section and view under 

microscope of female and male buds of 

Franquette variety with artificial frost 

test for 16 hours at –20℃. 

Çizelge 7. 2012–2013 Şubat dönemi düşük 

sıcaklık uygulamalarında çeşitlerin 

canlılık oranı (%)* 

Table 7. Viability rate of varieties in low 

temperature applications in the period of 

2012–2013 February (%) 

Çeşit 
Düşük sıcaklık 

uygulamaları 

Saat 

4 8 12 16 Ortalama 

Hartley 

–5 98.5a 94.5 88.5 85.5 

85.8 
–10 96.5ab 90 83.5 77 

–15 92 88 84.5 79.5 

–20 86.5 81 77.5 71.2 

Yalova–1 

–5 96.7 91.3 90 81 

81.8 
–10 89.5 85.5 80.5 74 

–15 88 83 78 73.5 

–20 86.5 78 69z 64z 

Chandler 

–5 95.5 91.5 89.5 87.5 

83.8 
–10 94.5 89.5 85 77.5 

–15 89.5 82.5 79 72.8 

–20 84.5 81.5 75 65 

Yalova–4 

–5 95.3 94.5 91 87 

84.3 
–10 94 86 80.5 74 

–15 87.5 82.5 81.5 78.5 

–20 84 79 78 75.5 

Howard 

–5 97 96 90.5 88.5 

85.5 
–10 94.5 91 83.7 78 

–15 90.8 88 79 75 

–20 86.5 81 75 73.5 

Bilecik 

–5 97.5 94 89.5 86 

83.5 
–10 94.5 87.5 81.5 75 

–15 90.5 88 80 78 

–20 85 77.5 69 63z 

Pedro 

–5 98.5 93.5 90 83.5 

84.8 
–10 94 86.5 85.5 79.5 

–15 88 85.5 80.5 78 

–20 86.5 81 76 71 

Maraş–18 

–5 96.5 93.5 89 85 

83.6 
–10 94.5 85.5 79 74 

–15 89.5 87.5 80.5 78 

–20 87 80 71 68 

Franquette 

–5 94 91 90.5 85 

82.7 
–10 93 84.5 80.5 74 

–15 88 83 79.5 75 

–20 83.5 79.5 76.5 66.5z 

Şebin 

–5 97.5ab 91 89.5 85 

85.7 
–10 96.5 90 84.5 79.5 

–15 91 88.5 82.5 78 

–20 87 82.5 77 71 

Saat ort.  91.5 86.6 81.8 76.8  

 –5 –10 –15 –20  

Sıcaklık ort.  91.2 85.2 83 77.3 CV: %2.8 

*Aynı sütünda farklı harflerle gösterilen ortalamalar 0.05 düzeyinde 

farklıdır (LSD testi 
*The meanings indicated by different letters in the same column differ 

by 0.05 level (LSD test) 
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Şekil 4. Çeşitlerin soğuklara en hassas olarak tespit edildiği Aralık döneminde değişik sürelerde düşük 

sıcaklık uygulanmış çeşitlerin ortalama canlılık oranları (%) 

Figure 4. Average viability rates of varieties subjected to low temperature at different times during the 

december period when varieties were most sensitive to colds (%) 

 

 

 
Şekil 5. Çeşitlerin maksimum dayanım gösterdiği Şubat döneminde değişik sürelerde düşük sıcaklık 

uygulanmış çeşitlerin ortalama canlılık oranları 2012–2013 (%) 

Figure 5. Average viability rates of varieties with low temperatures at different periods during the 

February period when the varieties exhibited maximum strength 2012–2013 (%) 
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Çizelge 8. 2012–2013 Mart dönemi düşük sıcaklık 

uygulamalarında çeşitlerin canlılık oranı 

(%)* 

Table 8. Viability rate of varieties in low 

temperature applications in the period of 

2012–2013 March (%)* 

Çeşit 
Düşük sıcaklık 

uygulamaları 
Saat 

4 8 12 16 Ortalama 

Hartley 

–5 92.5 abc 86 83.5 80.5 

78.6 
–10 92abcd 81 77 69 

–15 85.5 80.5 75.5 69 

–20 79 74.5 67 64.2 

Yalova–1 

–5 90 83 79.5 71 

68.4 
–10 81 78 72 65 

–15 71.5 74.2 59 55 

–20 68.5 57 48z 42.5z 

Chandler 

–5 92.2 abcd 87 81 74 

76 
–10 89.5 83 77 69 

–15 82.5 75.5 71 67 

–20 78 70 62 56 

Yalova–4 

–5 89.5 84 79 75.5 

73.3 
–10 85 82 75.5 66 

–15 77.5 72.5 67.5 63 

–20 76 67.5 60.5 52z 

Howard 

–5 93.5 a 86.5 80.5 75.5 

76.2 
–10 87.5 83 74 67.5 

–15 82.5 79.3 73.5 66 

–20 78.5 70.5 63 58.5 

Bilecik 

–5 90.5 85.5 78.5 75 

74.1 
–10 88.5 79 75 67 

–15 79 75 70 61.5 

–20 77 67.5 61.5 54.5 

Pedro 

–5 93 ab 83.5 78 71 

74.4 
–10 86 81 75.5 64.5 

–15 80.5 76.5 70.5 61.7 

–20 78.5 70.5 63.5 56.5 

Maraş–18 

–5 90 85 81 77 

75.2 
–10 85 81 73 68.7 

–15 85.5 74.5 70 64 

–20 77.5 71 64 55.5 

Franquette 

–5 90.5 84.5 78 70.5 

73.4 
–10 88.5 80.5 74 64.5 

–15 78.5 73.5 68.5 65 

–20 74.5 68 59.7 55.5 

Şebin 

–5 90.5 88 82.5 80.5 

78.4 
–10 90.5 83 76 71 

–15 85 78 74 70 

–20 78.5 73.5 69 65 

Saat ort.  84 77.9 71.7 65.6  

 –5 –10 –15 –20  

Sıcaklık ort.  82.9 77.6 72.7 65.8 
CV: 

%2.9 

*Aynı sütünda farklı harflerle gösterilen ortalamalar 0.05 düzeyinde 
farklıdır (LSD testi) *The meanings indicated by different letters in 

the same column differ by 0.05 level (LSD test) 

 

 

 
Şekil 6. Suni don testlerinin yapıldığı cihazdan bir 

görünüm 

Figure 6. A view from the device where the 

artificial frost tests were performed 

 



323 
E. ORMAN, İ. TOSUN, M. E. AKÇAY, V. ERDOĞAN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 313–324 (2017) 

KAYNAKLAR 

 

1. Aslamarz, A. A., K. Vahdati, M. Rahemi, D. 

Hassani and C. Leslie, 2010. Super cooling 

and Cold–Hardiness of Acclimated and 

Deacclimated Buds and Stems of Persian 

Walnut Cultivars And Selections. American 

Society for Horticultural Science, Alexandria, 

USA, Hortscience, 2010, 45, 11, pp:1662–

1667, 50 Ref. 

2. Aslamarz, A. A., K. Vahdatia and M. Rahemi, 

2007. Evaluation of Chilling–Heat 

Requirements of Some Persian Walnut. 

Cultivars. ISHS Acta Horticulturae 861. 

3. Akça, Y., 1993. Gürün Cevizlerinin (Juglans 

regis L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerinde 

Araştırmalar (Basılmamış Doktora Tezi). 

Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 

4. Alburquerque, N., Garcia–Montiel, F., 

Carrillo, A., Burgos, L., 2008. Chilling and 

Heat Requirements of Sweet Cherry Cultivars 

and the Relationship between Altitude and the 

Probability of Satisfying the Chill 

Requirements. Environmental and 

Experimental Botany, November 2008, 64(2): 

162–170. 

5. Anonymous, 1998. Walnut Production 

Manual, University of California Division of 

Agriculture and Natural Resources p:97–90. 

6. Anonim, 2011f. Yalova’nın Meteorolojik 

Verileri. http://www.dmi.gov.tr/veridegerlen 

dirme/il–ve–ilceler–istatistik.aspx?m=Yalova 

(Erişim Tarihi: 05.10.2011). 

7. Ashworth, E. N., D. J. Rowse and L. A. 

Billmyer, 1983. The Freezing of Water in 

Woody Tissues of Apricot and Peach and the 

Relationship to Freezing Injury. J. Amer. Soc. 

Hort. Sci. 108(2):299–303. 

8. Burak, M., 1989. Marmara Bölgesinde 

Yetiştirilen Önemli Bazı Şeftali Çeşitlerinin 

Dona Dayanımları Üzerinde Araştırmalar 

(Doktora Tezi). Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova. 

9. Burak, M., M. Büyükyılmaz ve F. Öz, 1993. 

Bazı Önemli Kiraz Çeşitlerinin Dona 

Mukavemetleri Üzerinde Araştırmalar. 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü, Yalova Yayın No:14. 

10. Büyükyılmaz, M. and D. E. Kester, 1976. 

Comparative Hardiness of Flower Buds and 

Blossoms of Some Almond Genotypes In 

Relation To Time of Bloom and Leafing. J. 

Amer. Soc. H. Scie. 64:522–571. 

11. Büyükyılmaz, M., F. Öz ve A. Ayanoğlu, 

1978. Bazı Önemli Kiraz Çeşitleri Çiçek 

Tomurcuklarının İlkbahar Donlarına 

Dayanıklılıklarının Yapay Dondurma 

Yöntemi ile Karşılaştırılması (1978 Gelişme 

Raporu). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü, Yalova. 

12. Chandler, W. H., Kimball, M. H., Phillip, G. 

L., Tufts, W. P. And Weldon, G. P., 1937. 

Chilling Requirements for Opening of Buds 

on Deciduous Orchard Trees and Some Other 

Plants in California. Cal. Agr. Expt. Bul. 611. 

13. Çelebioğlu, G., Y. Ferhatoğlu ve S. Ufuk, 

1993. Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitleri Seçim 

Projesi. Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yayın 

No:15, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü, Yalova. 

14. Eriş, A. ve N. Tüler, 1990. Bursa ve 

Çevresinde Yetiştirilen Eriklerde Tomurcuk 

Dinlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doğa Tr. 

J. of Agriculture and Forestry 14:401–412. 

15. Eriş, A., 1982. Ankara Koşullarında 

Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Soğuk 

Gereksinimleri ve Dona Dayanıklılıklarının 

Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ankara Ü. 

Ziraat Fakültesi Yayın:856, Bilimsel 

Araştırma ve İncelemeler:515, 1982.16. 

16. Kaşka, N. ve Ö. Tuzcu, 1975. Kışın Yaprağını 

Döken Meyve Ağaçlarında Soğuklama 

Sürelerinin Yeni Bir Yöntemle Saptanması. 

1.Yumuşak Çekirdekli Bazı Meyve Türlerinde 

Sıcak ve Soğuk Etki Değerleri. Çukurova 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yıllığı 

6(4):272–302. 

17. Küden, A. B. and N. Kaşka, 1990. Comparison 

of the Different Methods of Determining Rest 

Completion. XXIII International Horticultural 

Congress, Italy, Abstract Book. 

18. Küden, A. B. ve N. Kaşka, 1992. Ilıman İklim 

Meyveleri Yetiştiriciliği Açısından Adana ve 

Pozantı’daki Soğuklama Sürelerinin Çeşitli 

Yöntemlerle Saptanması. Doğa Tr. J. of 

Agriculture and Forestry, 16:50–62. 

19. Küden, A. B. ve N. Kaşka, 1993. Bazı Şeftali 

ve Nektarin Çeşitlerinin Soğuklama 

Gereksinimlerinin Saptanması. Çukuroav Üni. 

Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2):143–152. 

20. Küden, A. B., ve N. Kaşka and S. Paydaş, 

1995. Determining the Chill Unit of Adana 



324 
E. ORMAN, İ. TOSUN, M. E. AKÇAY, V. ERDOĞAN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 313–324 (2017) 

and Chilling Requirements of Apricots. Acta 

Hort. 384:309–313. 

21. Küden, A. B., B. İmrak, M. Tanır, S. Bayazıt, 

S. Çömlek, A. Küden, 2005. Determination of 

the Chill Units of Cherry Cultivars Suitable to 

Subtropical Conditions. 5th International 

Cherry Symposium Abstracts Book. June 6–10 

2005, Bursa/Turkey. s:92. 

22. Konarlı, O., 1978. Meyve Ağaçlarında Kış 

Soğuklama İhtiyaçları. Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Yayınları Yayın No:47 Yalova. 

23. Korac, M., Cerovic, S., Mitrovic, M., 

Kuzmanovski, J., Jovancevic, D., 1989. 

Walnut production, Population Variability and 

Breeding Results Activided in Yugoslavia. 1st 

Intern. Symposium on Walnut Production, 

Budapest/Hungary, 25–29 Sept. 1989. Acta 

Horticultural. 284:135–141. 

24. Maneethon, S., Kozai; N., Beppu, K., 

Kataoka, I., 2007. Rootstock Effect on 

Budburst of "Premier" Low–Chill Peach 

Cultivar Scientia Hort. 111:406–408 

25. Mochioca, R., Tohbe, M., Horiuchi, S., 

Orgata, T., Shiozaki, S., Kawase, K., Kurooka, 

H., Matsui, H., 1996. The Relationship 

between Bud Dormancy and the Endogenous 

ABA and Water Contents of Several Wild 

Grape Species Native to Japan. J. Japan. Soc. 

Hort. Sci. 65:49–54. 

26. Ormrod, D. P., Layne, R. E. C., 1974. 

Temperature and Photoperiod Effects on Cold 

Hardiness of Peach Scion–Rootstock 

Combinations. Hort. Science 9(5):451–453. 

27. Powel, L. F., 1987. Hormonal Aspects of Bud 

and Seed Dormancy in Temperate Zone 

Woody Plants. Hort. Science, 22:845–850. 

28. Proebsting, E. L., 1956. An Apparatus and 

Method of Analysis for studying Fruit Bud 

Hardiness. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 68:6–

14, 1956. 

29. Proebsting, E. L., 1982. Cold Resistance of 

Stone Fruit Flower Buds. Copp. Extension of 

Washington State University PNM 221, 

Washington, USA. 

30. Quamme, H. A., 1978. Mechanism of Super 

Cooling in Overwintering Peach Flower Buds. 

J. Amer. Soc. Hort. Sci. 103(1):57–61. 

31. Richardson, E. A., S. D. Seeley and D. R. 

Walker, 1974. A Model for Estimating the 

Completion of Rest for "Redhaven" and 

"Elberta" Peach Trees. Hortscience 9(4):331–

332. 

32. Temel, M., 2012 Yalova’da Süs Bitkileri 

İşletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm 

Önerileri (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 

Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Yayın 

No: 281. 

33. Wang, S., G. Okamoto and K. Hirano, 1998. 

Effects of Rooting Zone Restriction on the 

Chances in Carbohydrates and Nitrogenous 

Compounds in "Kyoho" Grape Wines During 

Winter Dormancy and Early Shoot Growth. J. 

Japan. Soc. Hort. Sci. 67:577–582. 

34. Weinberger, J. H., 1950. Chilling 

Requirements of Peach Varieties. Proceedings 

of the American Society for Horticultural 

Science 56 (Dec) 122–128. 

35. Westwood, M. N., 1993. Temperate Zone 

Pomology: Physiology and Culture. Timber 

Press, Portland. 

 



BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 325–329 2017 

 

325 

 

İSKİLİP CEVİZ ENVANTER ÇALIŞMASI 

 
 

Mustafa Serdar ÇORUMLU1 
 

ÖZET 

 

İskilip Anadolu’da ki önemli meyve gen merkezlerinden biridir. İskilip’te yetişen 

meyvelerin içinde ceviz hem kalitesinin iyi olması hem de üretiminin fazla olmasından 

dolayı çok eski zamanlardan bu yana önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada; 

İskilip İlçe sınırları içerisinde bulunan 64 köy ve İskilip şehir merkezinde bulunan ceviz 

ağaçlarının çeşitlerine bağlı sayılarının envanterini çıkarmak, bu sayede yöredeki 

potansiyeli ortaya koymak ve diğer çalışmalara ışık tutacak verileri elde etmek 

hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İskilip, ceviz, ceviz envanteri 

 

SUMMARY 

 

ISKILIP WALNUT INVENTORY WORK 

 

İskilip is one of important fruit genes centers. Of all the fruits which grow in İskilip, 

walnut has a significant place due to its good quality and excessive production. With this 

work, it is aimed to make an inventory of the number of walnut trees based on the breeds 

in İskilip city center and its 64 villages located within city boundaries. Thus, it is also aimed 

to reveal the city’s potential and to collect data which provides an insight to following 

works. 

 

Keywords: İskilip, walnut, walnut inventory 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz Juglandales takımının Juglandacae 

familyasının, Juglans cinsine aittir. Bu cins 

içerinde özellikleri tespit edilen 18 tür 

bulunmaktadır. Türler içerisinde meyve kalitesi en 

yüksek ve yetiştiricilik açısından en önemlisi 

Juglans regia L.’dir. Dünya’nın birçok yerinde 

yabani formda ceviz türü bulunmaktadır. 

Amerika’nın Doğu ve Güney kıyılarında, Ant 

Dağlarında, Japonya, Çin, Hindistan ve Türkiye’yi 

de içine alan Güney Asya’da ve Güney 

Avrupa’dan Polonya’nın Karpat dağlarına kadar 

uzanan geniş bir alanda yayılma imkânı bulmuştur 

[2, 3]. 

Ceviz üreticisi ülkeler arasında en güçlü ülke 

1.700.000 tonla Çin olup, bunu 450.000 tonla İran, 

425.000 tonla ABD ve 194.000 tonla Türkiye 

izlemektedir. Ceviz üretim alanı olarak ise 

425.000 hektarla yine Çin en geniş alanlara 

sahipken, bu ülkeyi 99.617 hektarla Türkiye, 

98.980 hektarla ABD, 69.786 hektarla Meksika ve 

64.000 hektarla İran takip etmektedir [1]. Sahip 

olduğumuz ceviz üretim alanı ile 2. sırada 

gelmemize rağmen ceviz üretim miktarında 4. 

sıraya düşmemiz tohumdan yetişme aşısız 

ağaçlarla üretim yapmamızdan kaynaklanmakta- 
 

                                                      
1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İskilip/ÇORUM 
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dır. Bu durum üretim değerlerinin düşük 

olmasının yanında standardizasyonun 

sağlanamamasından kaynaklanan pazarlama 

sorunlarına da sebep olmaktadır. 

İskilip arazileri 550–1700 rakım arasındadır. 

Ve bu arazilerin büyük bir bölümü dağlık 

bölgededir. Arazide doğal ceviz popülasyona bazı 

bölgelerde sıklık göstermekle beraber hemen her 

yere dağılmıştır. İskilip’te yaşları 600 yılın 

üzerinde çok sayıda ceviz ağacı bulunmaktadır. 

Bu ağaçlar İskilip’in ceviz için gen 

merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. 

İskilip’teki genetik değerlerin ortaya çıkarılması 

ve İskilip’in ceviz üretim değerlerinin ortaya 

konulması bu zamana kadar yapılan çalışmaların 

devamı olacak ve yapılacak olan çalışmalara da 

ışık tutacaktır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Çalışma, cevizin (Juglans regia L.) yoğun 

olarak yetiştirildiği İskilip merkez ve İskilip’e 

bağlı 64 köyde yürütülmüştür. Çalışmada 

İskilip’te ki cevizlerin envanteri çıkarılmış ve 

seleksiyon çalışmalarında yararlanılmak üzere 

birçok ceviz tipi tespit edilmiştir. 

 

Metot 
 

İskilip Ceviz Envanter Çalışmasında 

07.07.2015–14.09.2015 tarihleri arasında Çorum 

İli İskilip Merkez ve 64 köy sınırları içerisinde 

bulunan arazi üzerinde inceleme yapılmıştır. 

Arazi çalışmalarına başlanılmadan önce İskilip 

Kaymakamlığı tarafından tüm köy muhtarlarının 

da katılımı ile bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen bu basın 

toplantısına İskilip Kaymakamı, İskilip 

Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Ekibi, İskilip 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, 

İskilip Ziraat Odası, Muhtarlar ve Sivil Toplum 

Örgütleri katılmıştır. Toplantıda İskilip Ceviz 

Envanter Çalışması ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Arazi çalışmaları titizlikle planlanmış, 

inceleme yapılacak köy muhtarları öncesinde 

bilgilendirerek çalışma yapılırken yoğun katılımın 

sağlanması ile danışmanlık hizmetleri de üst 

düzeyde verilmiştir. 

Arazi çalışmaları özel bir firmadan bir 

orman mühendisi, İskilip Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünden iki Ziraat 

Mühendisi ve İSTARGE derneğinden yöreyi iyi 

bilen bir gönüllü ile yürütülmüştür. Arazi 

çalışmalarında tespit edilen tüm veriler envanter 

karnesine not alınarak imza karşılığında kayıt 

altına alınmıştır. Çalışma esnasında yerel halk 

tarafından yöneltilen sorulara envanter çalışma 

ekibi tarafından uygulamalı olarak yerinde 

eğitimler de verilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları 

gün gün iş defterine ve elektronik ortama 

aktarılarak Ceviz envanter kayıtları tutulmuştur. 

Kayıt tutulan form örneği Şekil 1’de verilmiştir. 

Formlardaki veriler Çizelge 1’de ki çizelgeye 

işlenerek toplam değerler bulunmuş ve ilçe ile 

ilgili veriler elde edilmiştir. 

 

 

BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Yapılan envanter çalışmaları esnasında ilçe 

sınırları içerisinde bulunan Hallı Köyü 2 adet, 

Akpınar Köyü 1 adet, Kavak Köyü 1 adet, Şeyh 

Köyü 1 adet, Kılıçdere Köyü 1 adet, Sorkun 

Köyü1adet ve Seki köyünde 1 adet olmak üzere 

toplamda 8 adet incelemeye değer vasıflı tipler 

tespit edilmiştir. Bu tipler İskilip sınırları 

içerisinde farklı bölgelerde olup aktüel durumu 

diğer cevizlerle karşılaştırıldığında hemen fark 

edilmektedir. Bu ceviz tiplerinin dona 

dayanıklılığı, yüksek verimi, sağlıklı olması diğer 

tiplere göre fark yaratan unsurlarıdır. Bu 

cevizlerin detaylı olarak incelenip uygun 

görülmesi halinde sertifikasyonunun yapılarak 

bölgede sertifikalı olarak yetiştiriciliğine teşvik 

edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu tipler 

yöre iklimine uyum sağlamış olduğundan kolayca 

adapte olup başarı yüzdesi yüksek olacaktır. 

Tespit edilen bu tipler "İskilip Ceviz Envanter 

Haritası" na sayısal olarak işaretlenmiştir. 

İskilip Merkez ve 64 köy sınırları içerisinde 

bulunan saha için 164 adet envanter karnesi 

oluşturulmuş ve bu karneleri çerisinde bölge, 

ceviz sayısı, yaşı ve çeşitliliği hakkında bilgiler 

yer almaktadır. Sınırları da envanter karnesine 

eklenmiştir. 

Yapılan arazi çalışmasında rakım, toprak 

yapısı, arazinin topografik durumu ve ağaç dikim 

yerlerinin içeren veriler, ileriki yıllarda 
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yapacakları çalışmalara veri sağlaması açısından 

İskilip Kaymakamlığı tarafından arşivlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 308.609 

adet ağaç tespiti yapılmıştır. Bunlardan %79.33 

oranında aşısız ve sertifikasız ürünler olduğu 

tespit edilmiştir. Rakamsal veriler doğrultusunda 

ise bölge halkının eğitim eksikliğinin olduğu, 

geçmişten gelen geleneksel yöntemlerle ceviz 

yetiştiriciliği yapmış olduğu söylenebilir. 

30 yıl öncesine kadar ceviz ağaç sayılarında 

%3’lük aşılı ceviz fidanı dikimi gerçekleştirilirken 

(sonradan aşılama dahil) her geçen on yıllık 

süreçte bu oran giderek artmakta ve son on yılda 

%43’e kadar yükselmiştir. 

Ancak bulunulan coğrafi konum, rakım ve 

sıcak soğuk dengesi bölgelere göre farklılık 

gösterdiğinden, bilinçsiz yapılan dikimler 

sonucunda sertifikalı ürünlerinde bazı bölgelerde 

uyum sağlamadığı tespite dilmiştir. 

Yapılan envanter çalışması sonucunda en 

yoğun ceviz varlığının %13.89 oranı ile İskilip 

Şehir merkezi, Kuruçay Köyü ve Tepe yakası 

mevki olduğu tespit edilmiştir. 

Ceviz yetiştiriciliğinin yok sayılabilecek kadar 

az olduğu Çukurköy, Yerliköy ve Suhiylen köyleri 

%0.3’lük orana sahiptir. Bu sayının düşüklüğünde 

köy rakımlarının düşük olması, Irmak kenarı oluşu 

nedeni ile sulu tarımın daha aktif olarak 

gerçekleştirilmesi sebep gösterilebilir. 

T.C. İskilip Kaymakamlığı 

Ceviz Örnek Alan Envanter Karnesi 

İlçe İskilip Örnek Alan No  

Şeflik sınırı  
Örnek alan 

büyüklüğü (m²) 
 

Köy/Mahalle  Koordinat  

Mevki  Y  

Rakım  X  

Cevizin 

1.Türü     

2.Yaşı 4–10 yaş 10–20 yaş 20–30 yaş 30 yaş üstü 

3.Sağlık Durumu     

4.Böcek Zararı     

Cevizin 

1. Aşılı ceviz     

2. Aşısız ceviz     

3. Ara toplam     

4. Genel toplam  

Arazi Durumu 

Eğim Toprak yapısı 
Toprak 

taşlılığı 
Toprak derinliği 

Az () Kil () Az () Sığ () 

Orta () Humus () Orta () Orta () 

Çok–dik () Kum () Çok () Derin () 

Sarp () Kireç () İsktaş ()  

Diğer Bilgiler 

Ziraat Mühendisi 
Mustafa Serdar 

ÇORUMLU 

Ziraat 

Mühendisi 

Osman 

SİPAHİOĞLU 

İmza  İmza  

Orman Mühendisi Alaattin KILIÇ 
Muhtar/ 

Bilirkişi 
 

İmza  İmza  

Şekil 1. Ceviz örnek alan envanter karnesi 

 

 

Çizelge 1. Envanter formlarının çizelgeye işlenmiş hali 

Tarih Şeflik Köy Parça–mevki 

R
ak

ım
 

Örnek 

alan no 

4–10 yaş 10–20 yaş 20–30 yaş 30 yaş+üstü 

T
o
p
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m

 

a
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lı
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o

p
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m
 

a
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z
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l 
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p
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m

 

T
o

p
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m
 

Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız 

28.07.2015 Karmış Karmış Merkez 1080 20A 85 448 24 797  648  121 109 2014 2123 2123 

28.07.2015 Karmış Kurusaray Merkez 931 21A 75 45  150  287  78 75 560 635 
1007 

28.07.2015 Karmış Kurusaray Ortaköy–Kıyı 1060 21B 45 52  72  145  58 45 327 372 

29.07.2015 Karmış Yalak Yuk. Yalak 1038 22A 348 125 58 432  685  147 406 1389 1795 

5836 
29.07.2015 Karmış Yalak Aş. Yalak 1017 22B 575 140 107 737  760  198 682 1835 2517 

29.07.2015 Karmış Yalak Değen mevki 1083 22C 375 100 208 145  48   583 293 876 

29.07.2015 Karmış Yalak Koçcağız 1356 22D 120 237 115 147  29   235 413 648 

29.07.2015 Karmış Çomu Aş. Çomu 973 23A 54 148  137  145  79 54 509 563 

2313 

29.07.2015 Karmış Çomu Ellezler 1028 23B 325 124 37 245  328  52 362 749 1111 

29.07.2015 Karmış Çomu 
Şaduman–

İğneciler 
1048 23C 50 147  165  78  42 50 432 482 

29.07.2015 Karmış Çomu Araplar 1014 23D  45  37  67  8 0 157 157 

30.07.2015 Karmış Seyirçayı Seyirçayı 992 24A 150 245 35 640  732  145 185 1762 1947 

5996 

30.07.2015 Karmış Seyirçayı Taşkestik 1042 24B 140 237 27 470  732  45 167 1484 1651 

30.07.2015 Karmış Seyirçayı Demirciler 988 24C 80 174  197  287  95 80 753 833 

30.07.2015 Karmış Seyirçayı Okcular 982 24D 45 145 25 232  325  67 70 769 839 

30.07.2015 Karmış Seyirçayı Yaskam 972 24E 100 146 50 125  247  58 150 576 726 

31.07.2015 Karmış Yanoğlan Merkez 974 25A 1100 525  748  976  275 1100 2524 3624 

5768 
31.07.2015 Karmış Yanoğlan Alidayı 989 25B 300 148  174  195  27 300 544 844 

31.07.2015 Karmış Yanoğlan Çimenler 980 25C  72  104  75  18 0 269 269 

31.07.2015 Karmış Yanoğlan Dere Mah. 974 25D 225 149  325  287  45 225 806 1031 

03.08.2015 Akkaya Beyoğlan Merkez 931 26A 430 325 128 592 12 294  72 570 1283 1853 
3987 

03.08.2015 Akkaya Beyoğlan Kıcıklar 950 26B 120 137 14 145  128  19 134 429 563 
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Tarih Şeflik Köy Parça–mevki 
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4–10 yaş 10–20 yaş 20–30 yaş 30 yaş+üstü 
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Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız 

03.08.2015 Akkaya Beyoğlan Köroğlu 928 26C 232 322 48 237 17 128  42 297 729 1026 

03.08.2015 Akkaya Beyoğlan Küyük 935 26D 127 139 29 128  95  27 156 389 545 

03.08.2015 Akkaya Yavu Merkez 825 27A 195 115  212  145  41 195 513 708 708 

03.08.2015 Akkaya Kutluözü Merkez 870 28A 75 145  272  195  37 75 649 724 
1933 

03.09.2015 Akkaya Kurtluözü Seki 1150 28B 150 275 30 312  295  147 180 1029 1209 

04.08.2015 Akkaya Yenice Merkez 808 29A 1000 125 100 348  415  45 1100 933 2033 
3067 

04.08.2015 Akkaya Yenice Dere Mah. 778 29B 28 120 30 375  430  51 58 976 1034 

04.08.2015 Akkaya Ağcasu Merkez 100 30A 270 197 120 217  79  17 390 510 900 

2683 04.08.2015 Akkaya Ağcasu Hasan Fakı 1040 30B 195 176  332  147  39 195 694 889 

04.08.2015 Akkaya Ağcasu Orta 974 30C 125 275  197  248  49 125 769 894 

05.08.2015 Akkaya Seki Merkez 1121 31A 275 1215 142 1988  1235  223 417 4661 5078 

6789 05.08.2015 Akkaya Seki Saldere 979 31B 70 135  147  228  27 70 537 607 

04.08.2015 Akkaya Seki Göldağ 1013 31C 215 208 194 247 78 135 8 19 495 609 1104 

05.08.2015 İskilip Karagöz Merkez 1116 32A 195 292 28 325  432  79 223 1128 1351 1351 

06.08.2015 İskilip Kavak Merkez 1160 33A 1425 245 355 102 95 342 15 48 1890 737 2627 
3344 

06.08.2015 İskilip Kavak Kargın 1156 33B 135 28 25 242 18 235  34 178 539 717 

07.08.2015 İskilip Doğangir Merkez 980 34A 295 408 137 637  492  104 432 1641 2073 2073 

10.08.2015 İskilip Akpınar Merkez 1440 35A 75 432  692  485  84 75 1693 1768 

2951 10.08.2015 İskilip Akpınar Damlayurt 1480 35B 55 248 17 337  295  29 72 909 981 

01.09.2015 İskilip Akpnar Çördük 940 35C 45 72 5 30  41  9 50 152 202 

10.08.2015 İskilip Ahlatcık Merkez 1344 36A 425 1232 41 1328  795  57 466 3412 3878 3878 

10.08.2015 İskilip Gölköy Merkez 1245 37A 140 285  312  210  29 140 836 976 976 

12.08.2015 İskilip Aluç Merkez 1323 38A 175 225  157  125  19 175 526 701 701 

12.08.2015 İskilip Elmalı Merkez 1090 39A 200 745 147 328 71 295 18 49 436 1417 1853 

8217 12.08.2015 İskilip Elmalı Gülek 1115 39B 187 628 155 492 84 278 17 38 443 1436 1879 

12.08.2015 İskilip Elmalı Kuz 1110 39C 485 1250 195 1478 87 795 15 180 782 3703 4485 

13.08.2015 İskilip 
Elmalı 
deresi 

Akpınara 
kadar 

1040 40A 280 1975 195 3485 55 1048 17 292 547 6800 7347 7347 

14.08.2015 İskilip Elmalıdan 
Kireçdere 

dere havzası 
850 40B 800 2007 210 3487 25 1415  145 1035 7054 8089 8089 

11.08.2015 İskilip Ahmetce Merkez 1253 41A 255 228  425  342  46 255 1041 1296 1296 

11.08.2015 İskilip Onaç Merkez 1238 42A 328 432  825  347  59 328 1663 1991 1991 

07.08.2015 İskilip 
Kireç dere 

mevki 
 768 43A 545 728 135 1398  985  217 680 3328 4008 4008 

02.09.2015 İskilip 
Dere 

kargın 
Merkez 874 44A 2020 4478 490 6495  4715  572 2510 16260 18770 18770 

03.09.2015 İskilip İkipınar Merkez 1201 45A 1530 1482 215 1700  1218  197 1745 4597 6342 8058 

03.09.2015 İskilip İkipınar Cansız 1252 45B 215 312 25 327  295  32 240 966 1206  

03.09.2015 İskilip İkipınar Mantarlı 1200 45C 97 147  138  107  21 97 413 510  

08.09.2015 İskilip 
Şehir 

Merkezi 
 750 46A 2985 5705 125 8124  3985  478 3110 18292 21402 21402 

08.09.2015 İskilip Çavuşoğlu Merkez 1215 47A 450 218 62 318  321  31 512 888 1400 5328 

21.08.2015 İskilip Çavuşoğlu Esentepe 1200 47B 1415 415 215 887 128 705 15 148 1773 2155 3928  

17.08.2015 İskilip Şeyhköy Merkez 1240 48A 1250 575 627 1450 215 889 27 140 2119 3054 5173 13828 

17.08.2015 İskilip Şeyhköy Karaşar 1200 48B 1250 485 472 1028 240 795 20 197 1982 2505 4487  

17.08.2015 İskilip Şeyhköy Kaleli 1200 48C 1100 275 800 957 385 577 25 49 2310 1858 4168  

18.08.2015 İskilip Asarcık Merkez 1160 49A 420 218 287 1295 145 1325 45 171 897 3009 3906 7708 

18.08.2015 İskilip Asarcık Kozveren 1194 49B 750 515 218 1045 75 987 15 197 1058 2744 3802  

20.08.2015 İskilip Musullar Merkez 991 50A 325 125 56 448 18 312  72 399 957 1356 1356 

19.08.2015 İskilip Örübağ Merkez 957 51A 900 421 445 1005 315 827 17 245 1677 2498 4175 8369 

19.08.2015 İskilip Örübağ Traşlar 1080 51B 1100 400 432 1095 195 828 19 125 1746 2448 4194  

26.08.2015 İskilip Basmakcı Merkez 969 52A 1450 2315 145 1487  1095  125 1595 5022 6617 22214 

26.08.2015 İskilip 

Basmakcı 

deresi 

ırmaktan 
itibaren 

 850 53A 2875 4600 235 3487 47 4028  325 3157 12440 15597 15597 

25.08.2015 İskilip Çatkara Merkez 889 54A 1200 1450 110 875  645  79 1310 3049 4359 4359 

24.08.2015 İskilip İbik Merkez 1134 55A 1450 1572 148 1465 30 578  49 1628 3664 5292 11357 

24.08.2015 İskilip İbik Kavacık 1100 55B 100 145  187  48  4 100 384 484  

24.08.2015 İskilip İbik 
Doruk 

Harmanı 
1100 55C 100 315  412  325  40 100 1092 1192  

24.08.2015 İskilip İbik İnlice 736 55D 600 715  428  345  18 600 1506 2106  
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Tarih Şeflik Köy Parça–mevki 
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Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız Aşılı Aşısız 

24.08.2015 İskilip İbik 

Yunuspınarı–

Düzbağ–
Karakaya 

1130 55E 562 700  448  525  48 562 1721 2283  

14.08.2015 İskilip 
Şehir 

kuruçay 
Merkez 813 56A 4528 6985 326 8432  4355  428 4854 20200 25054 26870 

14.08.2015 İskilip 
Şehir 

kuruçay 
Tepe yakası 862 56B 1100 209  325  148  34 1100 716 1816  

08.09.2015 İskilip İskilip çayı Stad–sanayi 750 57A 2645 9213 333 16987  12825  872 2978 39897 42875 42875 

01.09.2015 İskilip 
Yukarı 

Örenseki 
Merkez 827 58A 247 295  288  149  32 247 764 1011 1011 

01.09.2015 İskilip 
Aşağı 

Örenseki 
Merkez 781 59A 230 115  188  147  6 230 456 686 686 

01.09.2015 İskilip Kayağzı Merkez 732 60A 145 180  137  149  7 145 473 618 618 

01.09.2015 İskilip Eskiköy Merkez 779 61A  18  17  10  4 0 49 49 507 

14.08.2015 İskilip Eskiköy Akkil 780 61B 200 78  105  71  4 200 258 458  

28.08.2015 İskilip Kılıçdere Merkez 694 62A 42 37  82  30  4 42 153 195 1582 

28.08.2015 İskilip Kılıçdere Cıngıloğlu 694 62B 115 124  107  84  8 115 323 438  

28.08.2015 İskilip Kılıçdere Veletler 760 62C 100 127  107  72  14 100 320 420  

28.08.2015 İskilip Kılıçdere Kaynarca 695 62D 130 142  125  110  22 130 399 529  

27.08.2015 İskilip Soğucak Merkez 960 63A 1000 428 40 521  315  35 1040 1299 2339 5702 

27.08.2015 İskilip Soğucak Eskiköy 958 63B 1400 615 145 748  390  65 1545 1818 3363  

27.08.2015 İskilip Karaburun Merkez 528 64A 100 135  182  87  17 100 421 521 521 

27.08.2015 İskilip Yalakçay Merkez 517 65A 130 128  100  48  5 130 281 411 411 

27.08.2015 İskilip 
Sanayi 

mevki 
 775 66A 75 86  135  75  11 75 307 382 382 

31.08.2015 İskilip Karlık Merkez 512 67A 565 14  13  2   565 29 594 594 

31.08.2015 İskilip Çukurköy Merkez 536 68A  14  12  8   0 34 34 34 

31.08.2015 İskilip Yerliköy Merkez 567 69A  28  17  9   0 54 54 54 

31.08.2015 İskilip Suhiylan Merkez 535 70A  4  2  2   0 8 8 8 

Toplamlar              63789 244820 308609 308609 
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BEYŞEHİR–KURUCUOVA CEVİZ GENOTİPLERİ 

 
 

Turan KARADENİZ1 Pınar DİLBER2 
 

ÖZET 

 

Araştırma 2011 yılında Konya ili Beyşehir ilçesi Kurucuova kasabasında 

yürütülmüştür. Çalışmada, tamamı tohumdan yetişmiş ve düzenli olarak bakımı yapılan 

700’ün üzerinde ceviz ağacı tek tek dolaşılarak 130 ceviz ağacından meyve örnekleri 

alınmış ve bunlar laboratuvarda incelenmiştir. Değerlendirilen 130 ceviz genotipinde 

meyve ağırlığı 3.98 gr–18.81 g, iç ağırlığı 1.95 g–9.08 g, iç oranı %24.65–%74.41, kabuk 

kalınlığı 0.14 mm–2.10 mm arasında değiştiği görülmüştür. Tartılı derecelendirme metodu 

sonuçlarına göre 10 genotip ümitvar olarak seçilmiş ve ümitvar genotiplerin meyve ağırlığı 

8.17–18.81 g, iç ağırlığı 4.66–6.42 g, randıman %30.30–74.41, kabuk kalınlığı 0.14–1.65 mm 

arasında olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Beyşehir, Kurucuova, ceviz, seleksiyon, ıslah, genotip 

 

SUMMARY 

 

WALNUT GENOTYPES OF KURUCUOVA–BEYŞEHIR 

 

The research was carried out in 2011 in the town of Kurucuova, Beyşehir district of 

Konya province. In the study, more than 700 walnut trees, all grown from the seed and 

maintained regularly, were circulated one by one and fruit samples of 130 walnut trees 

were taken and examined in the laboratory. In the 130 walnut genotypes evaluated, fruit 

weight was found to be 3.98 gr–18.81 g, internal weight 1.95 g–9.08 g, internal ratio 24.65–

74.41% and crustal thickness 0.14 mm–2.10 mm. Ten genotypes were selected as promising 

according to the results of the graded grading method and it was determined that the 

promising genotypes had fruit weight of 8.17–18.81 g, internal weight of 4.66–6.42 g, yield 

of 30.30–74.41% and crustal thickness of 0.14–1.65 mm. 

 

Keywords: Beyşehir, Kurucuova, walnut, breeding, selection, genotype 

 

 

GİRİŞ 
 

Ceviz (Juglans regia L.), botanikte 

dicatiledoneae sınıfı Juglandales takımı, 

juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer 

alır. Juglans cinsi içerisinde günümüzde 

özellikleri belirlenen 18 türden en önemlisi ve 

üstün meyve kalitesiyle ceviz denildiğinde ilk akla 

gelen, "Anadolu cevizi", "İran cevizi" ve İngiliz 

cevizi olarak adlandırılan Juglans regia’dır [4]. 

Yabani formdaki ceviz türleri dünyanın birçok 

yerinde yayılma alanı bulmuştur. Ancak cevizin 

anavatanı bazılarına göre İran’ın Ghilan bölgesi, 

bazılarına göre ise Çin’dir. Bunlara karşılık daha 

büyük bir çoğunluk ise cevizin anavatanı olarak 

çok daha geniş bir alanı göstermektedir. Bunu sa- 
 

                                                      
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, BOLU 
2 Kurucuova Kasabası, Beyşehir/KONYA 
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vunan gruba göre ceviz Karpat dağlarında 

Türkiye, İran, Afganistan, Güney Rusya, 

Hindistan, Mançurya ve Kore’ye kadar uzanan 

geniş bir bölgenin doğal bitkisidir [4]. Kökeni 

itibariyle dünyada büyük bir doğal yayılım alanına 

sahip olan Anadolu cevizi (Juglans regia L.) 

çeşitli göçlerle ve ticaret kervanları vasıtasıyla 

doğal yayılma alanı dışına da götürülmüş olup 

bugün tropik bölgeler dışında hemen hemen 

dünyanın her yerinde yetiştiriciliği yapılan bir 

meyve türü durumundadır. 

Yakın bir geçmişe kadar ceviz yetiştiriciliğinde 

söz sahibi olarak Türkiye gelmekteyken, ülkemizi 

Yunanistan, İtalya, Fransa gibi ülkeler takip 

etmekteydi. Ancak, ceviz yetiştiriciliğine 1867’de 

başlayan ABD, 1970’li yıllarda ülkesel proje 

kapsamında cevizi ele alan Çin ve İran bugün 

itibariyle ülkemizi geride bırakarak ceviz 

yetiştiriciliğinde ve dış satımında en güçlü ülkeler 

konumuna gelmişlerdir. 

Her yöresi kıymetli ceviz tiplerine sahip olan 

ülkemizde yaklaşık 8 milyon tohumdan çıkmış 

ceviz ağacı yetiştirilmekte ve 194.298 ton ceviz 

üretilmektedir [1]. Fakat üretilen bu miktarın 

ancak %1–2’sinin dış satıma gitmesi ve 

dolayısıyla ülkemizin dünya ceviz dış satım 

sıralamasında son sıralarda yer alması, hatta 

ülkemizin 50 bin ton civarında ceviz ithal etmesi 

arzu edilen bir durum değildir. Bu durumun en 

önemli nedeni olarak üretimimizin standart 

çeşitlerle değil, tamamına yakını tohumdan 

yetişen ağaçlarla yapılıyor olması ve kültürel 

uygulamanın yapılmaması söylenebilir. 

Tohumdan yetişen her bir ağacın farklı 

özelliklere sahip olması, dolayısıyla standartlara 

uygun miktarda ürünün temin edilememesi dış 

satımımızı zorlaştıran en önemli neden olarak 

ortaya çıkmaktadır. Anadolu’nun mevcut ceviz 

varlığının avantajı yönü ise çok geniş bir genetik 

varyasyona sahip olması ve bu durumun ıslah 

çalışmaları için zengin bir kaynak oluşturmasıdır. 

Bu varyasyon ise ıslah çalışmalarından daha kısa 

bir sürede başarılı sonuçlar alınmasına imkân 

vermektedir. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Araştırma Konya ili Beyşehir ilçesi Kurucuova 

kasabasında yürütülmüştür. Tamamı tohumdan 

çıkmış ve düzenli olarak bakımı yapılan 700’ün 

üzerinde ceviz ağacı tek tek dolaşılarak 

yürütülmüş, meyve verim ve iriliği esas alınarak 

130 adet ceviz ağacından meyve örnekleri 

alınmıştır. Yörede yetiştirilen üstün nitelikli ceviz 

genotiplerinin seçilmesi için yürütülen çalışmada, 

meyve ağaçlarının güneşlenme durumu, sulanma 

durumu, gövde kalınlığı, yan dallarda meyve 

verme durumu (uçta–içte), salkımda meyve sayısı 

(1’li–2’li–3’lü–4’lü), ağacın taç şekli (dik, orta, 

yayvan) ağacın tahmini yüksekliği gibi 

gözlemlere dayanan değerlendirmeler yapılmıştır. 

Her bir ceviz ağacından rastgele 13–15 adet 

meyve örneği alınarak kâğıt keselere yerleştirilmiş 

ve ertesi gün yeşil kabuklarından ayrılmıştır. Yeşil 

kabuklarından ayrılan cevizler 1 gün güneşte 

bekletilip sonra gölge bir yere alınarak kurutulmuş 

ve analiz yapılana kadar kâğıt keselerde 

saklanmıştır. 

Meyve örneklerinin meyve boyutları (en, boy, 

kalınlık), şekil indeksi, meyve ağırlığı, kabuk 

rengi, kabuk pürüzlülüğü, kabuk kalınlığı, kabukta 

yapışma, iç ağırlığı, için dolgunluğu, iç rengi, 

içten bütün çıkma durumu, damarlılık, büzüşme, 

çürük iç, randıman gibi özellikleri 

değerlendirilmiştir. 

Meyvede yapılan ölçüm ve değerlendirmelere 

göre; kabuk kalınlığı 1 mm’den az olanlar ince 

kabuklu, 1–1.5 mm arasında olanlar orta kabuklu, 

1.5 mm’den büyük olanlar ise kalın kabuklu 

olarak; pürüzlülük durumu düz, orta pürüzlü ve 

pürüzlü olarak; kırılma durumu kolay, orta ve zor 

olarak; kabuk rengi açık, esmer, koyu olarak; iç 

rengi açık, esmer ve koyu olarak; damarlılık çok, 

orta, az olarak; meyve şekli (şekil indeksi) 0.9 

mm’den küçük olanlar basık, 0.9–1.0 mm arasında 

olanlar yuvarlak, 1.0 mm’den büyük olanlar uzun 

olarak; içten bütün çıkma durumu kolay (bütün), 

orta (yarım), zor (çeyrek) olarak; iç dolgunluğu 

iyi, orta, kötü olarak; içte büzüşme az, orta, yok 

olarak; çürük iç var, yok olarak belirlenmiştir [3]. 

Şekil indeksi aşağıdaki formül yardımı ile 

bulunmuştur [3]. 

Şekil İndeksi (Meyve Şekli) = Meyve Boyu / 

[(Meyve Eni + Meyve Yüksekliği) / 2] 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Beyşehir ilçesi Kurucuova kasabasında 

yürütülen çalışmada, yörede yetiştirilen ceviz 

genotipleri arasından üstün özellikli cevizlerin 



333 
T. KARADENİZ, P. DİLBER / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 331–334 (2017) 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Cevizlerin kuş 

zararına karşılık erken hasat edilmesi sonucu iç 

ağırlıklarının, dolayısıyla randıman değerlerinin 

kısmen düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, yörede yetiştirilen ceviz genotipleri 

arasında salkımda 2–3’lü ceviz genotiplerinin çok 

sayıda bulunması, seçilen genotiplerde kabuklu 

meyve iriliği ve kabuklu meyve ağırlığının fazla 

olması, yörede seleksiyon amaçlarına uygun ceviz 

genotiplerinin bulunma ihtimalinin yüksek 

olabileceğini akla getirmektedir. Dolayısıyla 

Kurucuova ve Beyşehir yöresinde yürütülecek 

geniş ve kapsamlı seleksiyon çalışmaları ile 

ülkemiz ceviz ıslah projesine önemli katkılar 

sağlanabilecektir. 

Kurucuova kasabasında 2011 yılında yürütülen 

çalışmada incelenen ceviz genotipleri 

Değiştirilmiş Tartılı derecelendirme metodunda 

göre değerlendirilmiş, buna göre genotiplerin 

meyve ağırlığı, salkımdaki meyve sayısı, iç 

ağırlığı, iç oranı (randıman) ve kabuk kalınlığı 

özelliklerine bakılarak puanlama yapılmıştır [2] 

(Çizelge 1). 

Yapılan ölçüm ve değerlendirmelere göre 

incelenen 130 genotipten tartılı derecelendirme 

metoduna göre 205 ve üzeri puan alan genotipler 

ümitvar olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). 

Kurucaova yöresinde yetiştirilen ceviz 

populasyonu arasından seçilen genotiplerin bazı 

meyve özellikleri Çizelge 3’de, diğer meyve 

özellikleri ile ağaç özellikleri Çizelge 4’de 

sunulmuştur. 

 

 

Çizelge 1. Tartılı derecelendirme aralıkları ve 

puanları 
Özellikler Değişim aralığı Katsayı Puan 

Meyve ağırlığı 

16< 

16–13.01 

13–8 
<7.99 

4 

3 

2 
1 

30 

Salkımdaki meyve 
sayısı 

1’li–2’li 

2’li–3’lü 

3’lü–4’lü 

1 

2 

3 

25 

İç ağırlığı 

8< 

8–5.01 

5–3 
<2.99 

4 

3 

2 
1 

20 

İç oranı (randıman) 

60< 

60–50 
50–40 

<39.99 

4 

3 
2 

1 

20 

Kabuk kalınlığı 

1.5< 

1.5–1 
<1 

1 

2 
3 

5 

 

 

 

Çizelge 2. Tartılı derecelendirme metoduna göre seçilen genotipler ve almış olduğu puanlar 
Tip no Meyve ağırlığı Salkımdaki meyve sayısı İç ağırlığı İç oranı (randıman) Kabuk kalınlığı Toplam puan 

42 BEY 120 8.17→2×30=60 1’li–2’li→1×25=25 6.08→3×20=60 74.41→4×20=80 0.14→3×5=15 240 

42 BEY 122 18.81→4×30=120 1’li–2’li→1×25=25 5.70→3×20=60 30.30→1×20=20 1.27→2×5=10 235 

42 BEY 109 17.76→4×30=120 1’li–2’li→1×25=25 5.42→3×20=60 30.51→1×20=20 1.65→1×5=5 230 

42 BEY 117 13.91→3×30=90 1’li–2’li→1×25=25 6.42→3×20=60 46.15→2×20=40 1.07→2×5=10 225 

42 BEY 002 10.79→2×30=60 2’li–3’lü→2×25=50 5.14→2×20=40 47.63→2×20=40 0.95→3×5=15 225 

42 BEY 004 9.90→2×30=60 1’li–2’li→1×25=25 5.11→3×20=60 51.61→3×20=60 0.98→3×5=15 220 

42 BEY 021 11.15→2×30=60 2’li–3’lü→2×25=50 5.35→3×20=60 47.98→2×20=40 1.23→2×5=10 220 

42 BEY 006 12.89→2×30=60 2’li–3’lü→2×25=50 5.22→3×20=60 31.18→1×20=20 0.61→3×5=15 205 

42 BEY 023 9. 97→2×30=60 2’li–3’lü→2×25=50 4.66→2×20=40 46.74→2×20=40 0.87→3×5=15 205 

42 BEY 064 11.20→2×30=60 2’li–3’lü→2×25=50 4.84→2×20=40 43.21→2×20=40 0.86→3×5=15 205 

 

 

Çizelge 3. Kurucuova yöresinden seçilen ceviz genotiplerinin bazı meyve özellikleri 

Tip no 
Meyve ağırlığı 

(g) 
İç ağırlığı (g) Randıman (%) 

Meyve boyu 
(mm) 

Meyve eni 
(mm) 

Meyve 
kalınlığı (mm) 

Kabuk kalınlığı 
(mm) 

Meyve şekil 
indeksi 

42 BEY 120 8.17 6.08 74.41 37.16 28.24 30.62 0.14 1.26 

42 BEY 122 18.81 5.70 30.30 54.84 39.74 42.58 1.27 1.33 

42 BEY 109 17.76 5.42 30.51 49.47 36.19 39.87 1.65 1.30 

42 BEY 117 13.91 6.42 46.15 46.46 39.79 40.56 1.07 1.15 

42 BEY 002 10.79 5.14 47.63 39.65 33.55 32.79 0.95 1.19 

42 BEY 004 9.90 5.11 51.61 37.81 33.49 30.99 0.98 1.17 

42 BEY 021 11.15 5.35 47.98 34.40 34.47 35.50 1.23 0.98 

42 BEY 006 12.89 5.22 31.18 42.28 33.10 33.98 0.61 1.26 

42 BEY 023 9.97 4.66 46.74 38.11 31.18 34.33 0.87 1.16 

42 BEY 064 11.20 4.84 43.21 41.60 33.95 34.79 0.86 1.21 
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Çizelge 4. Kurucuova yöresinden seçilen ceviz genotiplerinin diğer bazı meyve ve ağaç özellikleri 

Tip no 
Kabuk 

rengi 
İç rengi 

İç 

çürüklüğü 

İçte 

büzüşme 

İçten bütün 

çıkma durumu 

İç 

dolgunluğu 

İçte 

damarlılık 

Kabuk 

pürüzlülüğü 

Kırılma 

durumu 

Meyve 

şekli 

Meyve 

iriliği 

42 BEY 120 Açık Açık Yok Yok İyi İyi Az Düz Kolay Uzun İri 

42 BEY 122 Esmer Esmer Yok Orta İyi Orta Orta Pürüzlü Kolay Uzun İyi 

42 BEY 109 Esmer Esmer Yok Az Orta Orta Orta Orta Orta Uzun İyi 

42 BEY 117 Koyu Esmer Yok Yok İyi Orta Orta Pürüzlü Kolay Uzun İyi 

42 BEY 002 Esmer Esmer Yok Orta İyi Orta Orta Orta Kolay Uzun İyi 

42 BEY 004 Esmer Açık Yok Yok İyi İyi Orta Pürüzlü Kolay Uzun İyi 

42 BEY 021 Esmer Esmer Yok Az Orta Orta Orta Pürüzlü Kolay Yuvarlak İyi 

42 BEY 006 Esmer Esmer Yok Az Orta Orta Az Pürüzlü Orta Uzun İyi 

42 BEY 023 Koyu Açık Yok Yok İyi İyi Orta Pürüzlü Orta Uzun İyi 

42 BEY 064 Esmer Koyu Yok Az İyi İyi Orta Orta Kolay Uzun İyi 

 

 

SONUÇ 
 

Konya ili Beyşehir ilçesi Kurucuova 

kasabasında 2011 yılında yürütülen bu çalışmada 

130 tane ceviz genotipi değerlendirilmiş ve tartılı 

derecelendirme sonuçlarına göre 10 tip ümitvar 

olarak seçilmiştir. Bilindiği gibi ceviz 

seleksiyonunda esas alınan özellikler meyve 

özellikleri olup; bunlar arasında verim, meyve 

iriliği ve iç ağırlığı ile bunlara bağlı olarak değişen 

iç oranı, kabuk kalınlığı ve salkımdaki meyve 

sayısı gibi özelliklerdir. Yürütülen çalışmada 

meyve ağırlığı 3.98 gr–18.81 gr arasında, iç 

ağrılığı 1.94 gr–9.08 gr arasında, iç oranı %24.64–

%74.41 arasında, salkımdaki meyve sayısı genel 

olarak 1–2’li ve 2–3’lü, kabuk kalınlığı 0.14 mm–

2.10 mm arasında değişim göstermiştir. 

Yürütülen bu çalışmada 130 tipin 17’sinde 

meyve ağırlığı 11 gr’ın üzerinde, 3’ünde iç ağırlığı 

6 gr’ın üzerinde, 11’inde iç oranı %50’nin 

üzerinde, 22’sinde ise kabuk kalınlığı 1 mm’nin 

üzerinde bulunmuştur. 

Yürütülen çalışmada değerlendirilen ceviz 

genotipleri tam olgunlaşmadan 15–20 gün önce 

erken hasat edilmek zorunda kalınmıştır. İç 

ağırlığı ve randıman değerlerinin kabuklu 

meyveye göre düşük çıkmasının sebebinin erken 

hasat olduğu söylenebilir. İleride kabuklu meyve 

ağırlığı ve diğer bazı seleksiyon kriterlerine göre 

uygun hasat zamanında yapılacak çalışmalardan 

daha sağlıklı sonuçlar elde edileceği 

düşünülmektedir. 

Sonuç olarak Beyşehir yöresinde yürütülen bu 

çalışma ile tohumdan yetişmiş bir ceviz 

populasyonu bulunduğu, daha detaylı çalışma 

yapılarak üstün nitelikli cevizlerin bulunma 

ihtimalinin yüksek olduğu öngörülmektedir. 1.125 

m rakımlı Beyşehir ilçesi ceviz için son derece 

uygun bir ekolojiye sahip olup, son yıllarda 

kapama ceviz bahçeleri yaygınlaşmaktadır. 

Yörede meyve kültürünün nispeten yüksek 

olmasına bağlı olarak diğer meyve türlerinde 

olduğu gibi ceviz de budanmakta, gübrelenmekte, 

ilaçlanmakta ve sulanmaktadır. Ancak tohum 

ağaçlarından oluşan bu ceviz popülasyonun 

seleksiyon çalışmaları ile acilen taranması ve 

standardizasyonunun sağlanması yoluna 

gidilmelidir. Bu çalışma yörede yürütülecek daha 

kapsamlı araştırmalara ışık tutacak nitelikte 

görülmektedir. 

 

 

KAYNAKLAR 
 

1. Anonim, 2014. (http://www.fao.org/statistics/ 

en/) 

2. Karadeniz, T., 2007. Harşit Vadisinde 

Yetiştirilen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla 

Islahı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye V. 

Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 1:631–637. 

3. Şen, S. M., 1980. Kuzeydoğu Anadolu ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi Cevizlerinin 

Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde 

Araştırmalar (Basılmamış Doçentlik Tezi), 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü, Erzurum. 

4. Şen, S. M., 1986. Ceviz Yetiştiriciliği. Eser 

Matbaası, Samsun, 230 s. 

 



BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 335–339 2017 

 

335 

 

OSMANLI MUTFAĞINDA CEVİZ 

 
 

Ahmet YAMAN1 Hülya YAMAN2 
 

ÖZET 

 

Cevizgiller, Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve 

Kore’ ye kadar uzanan, daha çok kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösteren 

bir bitki ailesidir. İçerdiği yağ, protein ve mineraller ile beslenmede ve yemek kültüründe 

büyük öneme sahiptir. Türk mutfak kültüründeki geçmişi Orta Asya dönemlerine kadar 

uzanmaktadır. Selçuklular ve Osmanlı döneminde de farklı lezzetlerle buluşarak bugünkü 

yerini almıştır. Cevizin günümüzde olduğu kadar Osmanlı Mutfağında da çok kullanılan 

bir kuruyemiş olduğu bilinmektedir. Saray mutfağında kullanıldığı gibi konaklarda, 

kervansaraylarda ve halk mutfağında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yemeklerde 

kullanımı daha çok ana yemekler ve salataların yanında yer alırken, özellikle tatlılarda 

kendine özel bir yer bulmuştur. Bu çalışmada Osmanlı saray mutfağında kullanılan cevizin 

ve ürünlerinin yemeklerde ve diğer amaçlarla kullanımı, günümüze ulaşan yemekler ve 

unutulmuş yemekler ışığında sunulması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yemek kültürü, ceviz, Osmanlı mutfağı 

 

SUMMARY 

 

WALNUT IN THE OTTOMAN CUISINE 

 

Juglandaceae is a plant family that extends to Turkey, Iraq, Iran, Afghanistan, 

Southern Russia, India, Manchuria and Korea, mostly in the temperate regions of the 

northern hemisphere. Walnut has a great importance in nutrition and food culture by fat, 

protein and minerals content. The history of walnut in Turkish culinary culture dates back 

to the Central Asian period. It has taken its current place by meeting different flavors in 

Seljuks and Ottomans periods. It is known that walnut is a commonly used nuts in the 

Ottoman kitchen as much as it is today. As using in the palace kitchen, it is frequently 

confronted in the mansions, in the caravanserais and in the public kitchens. While there 

has mostly taken place besides the main course and salads in the meals usage, it has found 

a special place in the desserts especially. In this study, it was aimed at in Ottoman palace 

cuisine, the usage of walnut and its products in meals, the meals reaching until today and 

presentation in the light of forgotten dishes. 

 

Keywords: Food culture, walnut, Ottoman cuisine 
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GİRİŞ 
 

Osmanlı Mutfak Kültürüne Genel Bakış 

 

Osmanlı İmparatorluğu 1299 ile 1923 yılları 

arasındaki dönemde Anadolu’da varlığını 

sürdürmüş çok uluslu bir devlettir. Yükselme 

dönemi sonrasına denk gelen 1683 yılında en 

büyük sınırlarına ulaşmış ve 1923 yılında Türkiye 

Cumhuriyeti kurulması ile Osmanlı İmparatorluğu 

fiilen yıkılmıştır [2]. Osmanlı İmparatorluğunda, 

Türk mutfağı ile birlikte çeşitli etnik ve dini 

grupların geleneksel mutfak kültürlerinin de 

devam ettiği görülmektedir. Ayrıca Osmanlı saray 

mutfağına özgü olan yemek kültürünün, Ramazan 

şenlikleri ile konak ve yalılarda pişirilmesi ile 

nüfuzun geri kalanına yayıldığı bilinmektedir [3]. 

Osmanlı İmparatorluğu mutfak kültürü ve 

tarihi birçok araştırmacı tarafından incelenmiş 

ancak Avusturyalı İranolog Bert Fragner, mutfak 

olgusu bakış açısıyla incelediğinde, Osmanlı 

mutfağının etkisi altındaki bu geniş bölgeye 

“Osmanlı Mutfak İmparatorluğu” adını vermiştir 

[8]. Osmanlı mutfak kültürü tarihsel olarak 

değerlendirildiğinde üç bölüme ayrılabilir: Orta 

Asya ve İran etkisinin halen devam ettiği 14 ve 15 

yüzyıllar arası, Anadolu yöresel mutfağı ile 

fethedilen yerlerin yerel mutfaklarının sentezini 

içeren 16 ve 17 yüzyıllar arası ve yeni gıda 

maddelerinin ve batılılaşmanın etkisinin izlendiği 

18 ve 19 yüzyıllar arası [8]. Diğer bir açıdan 

bakıldığında bu büyük imparatorluk mutfağı kendi 

içinde önce ikiye ayrılması mümkündür: saray 

mutfağı ve halk mutfağı. Sarayda padişah ve 

ailesinin yediği yemekler, padişah ve ailesi 

dışında sarayda yaşayan veya çalışan kişilerin 

yediği yemekler, bugün protokol olarak 

değerlendirdiğimiz zamanın büyükelçi ya da üst 

düzey bürokratik görevlilerine verilen yemekler 

ile yeniçerilerinde katıldığı davetler ve sünnet 

veya evlilik düğünleri saray yemeklerine örnek 

olarak gösterilebilir. Bunların yanında halk 

mutfağı olarak ifade edilebilecek bir mutfakta da 

vardır. Halk mutfağı üst düzey devlet 

görevlilerinin kendi konaklarında yedikleri 

yemekler ya da verdikleri davetler, bunun yanında 

yerel halk ve diğer etnik ve dini toplulukların 

mutfak kültürü olarak tanımlanabilir. Ancak halk 

mutfağına ait kayıtlara ulaşmanın zor olmasından 

dolayı yeterli bilgi edinilememektedir [19]. 

Bu çalışmada, cevizin Osmanlı saray 

mutfağındaki yeri ve kullanım alanları konusunda 

bilgilerin bir araya getirilmesi ve derlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Osmanlı Saray Mutfağı 

 

Osmanlı İmparatorluğu sınırlarını 

genişlemesiyle beraber saray nüfusunda da artış 

meydana gelmiştir. Osmanlı mutfak kültüründe 

önemli bir yere sahip olan saray mutfağında 

çalışan kişi sayısı ve niteliği, sarayda pişen 

yemeklerin miktarı ve özellikleri hakkında bilgi 

sahibi olmamızı sağlayabilmektedir. Saray 

mutfağı personel sayısı yıllar içinde artış 

göstermiş ve özellikle yükselme devrinin sonuna 

kadar artış devam etmiştir. Fatih döneminde 100 

kişi civarında mutfak çalışanı var iken II. Beyazıt 

döneminde 162 civarında, I. Süleyman döneminde 

250 kişiden 500’e kişiye çıkmış, III. Murat 

döneminde 1000 kişi, III. Mehmet döneminde ise 

1300 kişi civarında mutfak personeli olduğunu 

görülmektedir [4]. Bu kadar fazla çalışan kişinin 

olduğu bir sarayda yaşayan veya devlet işlerini 

yerine getiren kişilerinde sayılarının arttığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Artan kişi sayısına 

bağlı olarak saraya malzeme tedarik etmek için 

özel görevliler ve özel yerler oluşturulduğu 

bilinmektedir [4]. 

Osmanlı mutfağına malzeme tedarik 

yöntemleri farklıklar göstermekte ve genel olarak 

5 ayrı şekilde temin edilmekteydi: Birincisi 

İstanbul piyasasından yapılan “mübayaat” adı 

verilen satın alma işlemleri. Bu işlemler “kapan” 

adı verilen noktalardan yapılmaktaydı. 

Günümüzde en bilinen kapan Unkapanı olsa da 

bal kapanı, yağ kapanı gibi kapanlar mevcuttu [4]. 

İkincisi yedi iklim bin bir çeşit malın satıldığı 

şehir pazarları, üçüncüsü bakkallar. Bu 

pazarlardan ve bakkallardan sarayın ihtiyaçları 

peyderpey satın alınırdı [4]. Dördüncüsü Hassa 

bahçe adı verilen ceviz gibi kuruyemiş ya da 

meyvelerin tedarik edildiği bahçeler vardı ve son 

olarak saray mutfağına bağlı süt ürünlerinin satın 

alındığı mandıralar vardı [4]. Bu malzemeleri alan 

memurlar ise birkaç çeşitti, bostan malzemelerini 

alan kişilere Bostancı başı, süt ve süt ürünlerini 

tedarik edene Yoğurtçu başı ve üzüm kayısı ceviz 

gibi kuruyemiş ve diğer bazı malların alımını 

yapanlara Pazarbaşı ismi verilmekteydi [4]. Özel 



337 
A. YAMAN, H. YAMAN / BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 335–339 (2017) 

olarak ceviz satıcısı ya da toptancısı olan kişiye ise 

"cevzi" adı verilmekteydi [9]. 

Erken dönem kayıtlarına ulaşmak zor olsa da 

saray yaşamına geçildikten sonra saraya alınan 

malzemeler kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu 

kayıtlar her ne kadar direkt yemek tariflerini 

içermese de yapılan yemekler ya da kullanılan 

malzemeler hakkında bilgi sahibi olmamızı 

sağlamaktadır. Bu kayıtlardan birine göre 1660 

yılında saraya pazarlar ve bakkallar aracılığı ile 

yüklü miktarda ceviz alındığı görülebilmektedir 

[4]. 

 

Osmanlı Mutfağı ve Ceviz 

 

Ceviz, mutfakta kullanımı açısından 

incelendiğinde iki ana gruba ayrılabilir. Çünkü 

ceviz aslında yemekte kullanılan bir hammadde 

olmasının yanında mutfakta kullanılan aletlerin 

yapıldığı değerli bir ağaçtır. Saray mutfağında 

genelde abanoz, şimşir, sakız, ceviz ve armut 

ağaçlarında yapılan kaşıklar kullanılıyordu. Bu 

malzemelerden ceviz ve abanoz ağacından yapılan 

kaşıklar kaliteli olup üst düzey saray yetkilileri ve 

sultanlar tarafından kullanılmaktaydı [7]. 

Kaşıkların yanında oklavalar, fırın kürekleri ve 

yer sofralarının ceviz olma ihtimali büyük olasılık 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 19. yüzyıldan itibaren Fransız 

etkisi görülmeye başlanmış ve sanayide de bu 

bağlı gelişmeler yaşanmaktaydı. Bunun sonucu 

olarak evlerde yer sofralarının yerini, artık masa 

ve sandalye bırakmaya başlamıştır. Yine evlerde 

kullanılmaya başlayan masa ve sandalyelerin de 

cevizden yapılması gene büyük bir olasılıktır. 

Osmanlı saray mutfağında cevizin genellikle 

tatlı yiyeceklerin yapıldığı helvahane bölümünde 

sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. XV. yüzyıldan 

XIX.’a kadar Osmanlı yemek reçetelerinde 

kullanılan kuruyemişlerde badem, ceviz, fındık, 

çam fıstığı, Antep fıstığı, kuru erik, kuru incir, 

kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, taze yeşil erik 

ve papaz eriği gibi yemişlerin kullanıldığı 

görülmektedir [19]. Livaneli [12] Sultanların ise, 

tavanları ve duvarları çeşitli yemiş resimleri ile 

bezenmiş, görkemli yemiş odalarında kuru yemiş 

yemeği adet haline getirmiş olduklarını 

belirtmektedir. 

Osmanlı saray mutfağında cevizin kullanımı 

ile ilgili ulaşılan ilk kaynaklardan bir tanesi 1502 

tarihinde Sultan II. Beyazıt’ın hazırlattığı Bursa 

Kanunu adlı belgededir. Bu kanunda cevizin 

kıymetli bir hammadde olduğundan dolayı alım 

satımı ile ilgili kurallara rastlanmaktadır. Örneğin 

“cevizin mud’unu 80 akça olursa kilesi dört 

buçuğa satılacak, batmanı kırk üç akça olursa 

okkası üç akça olacak” şeklinde alım satım 

kuralları belirtilmektedir [1]. 

Cevizle yapılan yemekler incelendiğinde ise 

cevizin öncelikli olarak tatlılarda kullanılan bir 

hammadde olduğu görülmektedir ancak çok az da 

olsa cevizle yapılan tuzlu yemekler de 

bulunmaktadır. Osmanlı Kütüphane Sorumlusu 

Mahmut bin Şirvani’nin (1375–1450), 

Muhammed ibn–ül Hasan ibn Muhammed el 

Katib El–Bağdadi’nin (Bağdadi) 1226 yılında 

yazmış olduğu Kitabü’t Tabih adlı eserini Osmanlı 

Türkçesine çevirirken orijinalden farklı olarak 82 

adet saraya ait yemek tarifi verir [18]. Bu 

yemeklerin içinde tuzlu olarak 

nitelendirebileceğimiz ceviz ya da badem ile 

yapılan koyun etli "mutancana", yine bir tuzlu 

yemek olan "elma dolması" ile "Nirbac (havuç 

kalyesi)" adı verilen bir yemek ile yemek 

kategorisinde değerlendirilmesi de tuzlu bir 

yiyecek olarak kabul edilebilecek olan “patlıcan 

turşusunu" sayabilir [18]. 15. yüzyıl yemeği olan 

"çerkez tavuğu" [16], 19. yüzyılda ise "tarator" adı 

verilen bir çeşit meze olarak adlandırabileceğimiz 

yemekler cevizin yer aldığı tuzlu yemeklerdir 

[19]. 

Osmanlı mutfağı tatlılarından baklava dilimi 

en eski tatlı türlerinden bir tanesidir ve cevizlisi 

saray mutfağında sıklıkla kullanılırdı. Tel kadayıf 

ise diğer bir tatlı türü olarak Bağdadinin kitabında 

bahsi geçer [8]. Güllaç II. Murat döneminde 

Bağdadi’nin kayıtlarında yer verdiği tatlılardan bir 

tanesidir ve çok eski kayıtlarda gördüğümüz bir 

cevizle yapılan bir Ramazan tatlısıdır. Avusturyalı 

Gezgin Hans Dernschwam güllaç yaprağı 

yapımını seyretmiş bunu ve çok beğenmiş 

olduğunu seyahatnamesinde belirtmiştir [8]. 15. 

yüzyılda Kenzül İştiha “İştah Hazinesi” adlı 

kitapta İranlı şair Şirazi, “cevzine” adı verilen ve 

ceviz ve bademden yapılabilen helva olduğundan 

bahsetmektedir [5]. Bunun yanında ceviz 

kullanılarak yapılan ve bugün köfter olarak da 

ifade edilen ceviz sucuğundan kaynaklarda 

bahsedilmektedir [9]. Saray mutfağında 

padişahlara sunulan ve Koz helvası ya da ceviz 

helvası adıyla anılan tatlının, 1553 yılında 

Avusturya’lı Gezgin Hans Dernschwam’ın 
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İstanbul’da yapımını seyrettiği "halwa" adıyla 

anılan diye bahsettiği bilinmektedir. Ayrıca 

kendisinin "beyaz şekerleme" adını verdiği 

günümüzün koz helvasından "sultanların sevdiği 

bir helva" olarak bahsetmiştir [8]. Sarayda 

bulunan helvahanede reçeller de yapılmaktaydı. 

Elma, armut, ayva, kiraz, limon, kavun, karpuz ve 

ceviz reçellerine ilişkin 15. yüzyıldan günümüze 

Osmanlı Sarayı’nda kayıtları görebilmekteyiz [4]. 

17. yüzyılda saray mutfağında "...soğan, pirinç 

ve kıyma ile yoğrulan ve hodan ya da ceviz 

yaprağın sarılan sarma" lardan bahsedilse de [17] 

orijinal kaynak olan "Muhteşem Süleyman’ın 

Yüzyılında İstanbul’da Günlük Yaşam" [13] adlı 

eserinde ceviz değil asma yaprağı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Aşure bilinen en eski tatlı/yemeklerden bir 

tanesidir [4]. Saray tatlılarından 17. yüzyıl 

ortalarına doğru yapılmaya başlanan aşurenin 

içeriğinde fındık içi, ceviz, badem, kuş üzümü, 

kişniş, kuru bakla, börülce, dövülmüş buğday, 

nohut ve yumurta mevcut olduğu belirtilmektedir 

[4]. 

Türkçe yazılı ilk kaynak olma özelliği gösteren 

Melceü’t Tabbahin (Aşçıların Sığınağı) adlı 

kitapta “nazlı aş” adı verilen cevizli bir tatlıdan 

bahsedilmektedir [11]. 27 Şaban 1309 (9 Aralık 

1901) tarihli bir gazete ilanında Bursa İncecik başı 

denilen yerde ceviz reçeli ile yeşil ceviz 

şurubundan şu şekilde bahsedilmekte ve gazete 

ilanında "Bursa Hamidi Sanayi Mektebi Fahriye 

Şekerci Hakkı damak zevki olanlar için nefis reçel 

şurup ve şerbetler" şeklinde reklamı 

görülebilmektedir [12]. Günümüzde ülkemizde 

ceviz reçeli kolay ulaşılabilir olsa da şurup 

maalesef üretilmemektedir. XIX. yüzyıl saray 

mutfağında ise yemeklere/tatlılara kuruyemiş 

olarak daha çok fındık, fıstık gibi yemişler 

konulmuş, ceviz ve kestane kullanımı biraz daha 

geri planda kalmıştır. Yazar Abdülhak Hamit 

onuruna verilen bir davetin menüsünde bulunan 

Trabzon tatlısında ceviz bulunduğu bilinmektedir. 

19. yüzyılda cevizin kullanıldığı İstanbul 

mutfağına özgü diğer tuzlu ve cevizli yemekler 

arasında taratorlu uskumru [14], taratorlu 

salatalık, tatlılardan ise sarığı burma ve Keşgül–i 

Fukara’dan bahsedilebilir [15]. 

 

 

 

 

SONUÇ 
 

Sonuç olarak ceviz ağacının Osmanlı 

mutfağında kaşık olarak kullanılması veya evlerde 

mobilya olarak yer almasının yanında, ceviz 

meyvesi saray mutfağında genellikle tatlılarda 

kullanılan bir yemiş olup, tuzlu meze ve 

yemeklerde de karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde yukarıda sayılan yemeklere ilaveten 

farklı yemek reçetelerinde cevizin kullanıldığı ve 

halen yeni reçetelerin geliştirildiği 

gözlenmektedir. Lezzetli ve besleyici bir gıda 

maddesi olan ceviz ile yapılan geçmiş ve günümüz 

Anadolu mutfağı yemeklerinin bir araya getirilip 

kayıt altına alınmasına ihtiyaç vardır. 

Bu çalışma "3. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13–

15 Ekim 2016, Bolu" ’da sözlü bildiri olarak 

sunulmuştur. 
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KARAKOYUNLU (IĞDIR) YÖRESİNDEN SEÇİLEN CEVİZ 

(Juglans regia L.) GENOTİPLERİNİN BAZI FİZİKSEL VE 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

 
 

Tuncay KAYA1 Ersin GÜLSOY¹ 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmada 2013–2015 yılları arasında Iğdır ilinin Karakoyunlu ilçesi ceviz 

seleksiyonundan ümitvar olarak seçilen 12 ceviz genotipinde bazı pomolojik, kimyasal ve 

mineral madde içerikleri incelenmiştir. Seçilen genotiplerde meyve ağırlığı 9.46–13.69 g, 

iç ağırlığı 5.15–6.74 g ve iç oranı %40.67–55.72 arasında bulunmuştur. Genotiplerin yağ, 

protein, kül ve nem oranları sırasıyla %51.84–64.74, %12.98–24.59, %0.95–3.00 ve 

%3.04–6.35 arasında kaydedilmiştir. Cevizler ortalama olarak %1.83 N, 297.57 mg/100 g 

P, 484.89 mg/100 g K, 2.88 mg/100 g Cu, 2.63 mg/100 g Zn, 10.66 mg/100 g Fe, 248.43 

mg/100 g Ca, 240.70 mg/100 g Mg, 4.01 mg/100 g Mn ve 13.32 mg/100 g Na içermişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, genotip, pomoloji, kimyasal içerikler, Karakoyunlu 

 

SUMMARY 

 

SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF WALNUT GENOTYPES 

SELECTED KARAKOYUNLU (IĞDIR) DISTRICT 

 

In this study conducted in Karakoyunlu district of Iğdır province during 2013 and 

20015 years, were selected as promising 12 genotypes. In this genotypes some 

pomological, chemical and mineral contents were studied. Selected genotypes had a range 

of 9.46–13.69 g for fruit weight, 5.15–6.74 g kernel weight and for kernel ratio 40.67–

55.72. Oil, protein, ash and moisture ratio of selected genotypes were ranged from 51.84–

64.74%, 12.98–24.59%, 0.95–3.00% and 3.04–6.35%. Theirs fruits (in 100 g kernel) 

averagely contained 1.83% N, 297.57 mg/100 g P, 484.89 mg/100 g K, 2.88 mg/100 g Cu, 

2.63 mg/100 g Zn, 10.66 mg/100 g Fe, 248.43 mg/100 g Ca, 240.70 mg/100 g Mg, 4.01 

mg/100 g Mn and 13.32 mg/100 g Na. 

 

Keywords: Walnut, genotype, pomology, chemical contents, Karakoyunlu 

 

                                                      
1 Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Suveren Yerleşkesi, Iğdır 
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GİRİŞ 
 

Sistematik olarak Juglandacea familyasının 

Juglans cinsinden olan cevizin dünyada tespit 

edilmiş 18 türü mevcuttur. Bu türler içerisinde ilk 

akla gelen Juglans regia’dır. Dünyada yaygın 

olarak yetiştiriciliği yapılan cevizin gen 

merkezleri arasında Türkiye’de yer almaktadır 

[30, 2]. 

Ülkemizin ceviz popülasyonunun çoğunu, 

genel anlamda tohumdan yetişmiş ağaçlar 

oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda standart 

çeşitlerle kapama ceviz bahçeleri de kurulmaya 

başlanmış ve sayıları da giderek artmaktadır [11]. 

TUİK verilerine göre 2005 ile 2014 arasındaki 10 

yıllık veriler incelendiğinde 6.780.000 adet olan 

ceviz ağacı sayısının %100’e yakın bir artışla 

12.375.000 adede ulaştığı görülmektedir [3]. 

Diğer yandan, ülkemizde son yıllarda tarım 

bakanlığının kapama bahçe tesislerine verdiği 

teşvikler ve özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine 

olan ilgisini çekmek üzere yapılan teşvik 

geliştirme çabalarının da ağaç sayısının 

artmasında etkili olduğu söylenebilir. 

Ceviz içerdiği doymuş ve doymamış yağ 

asitleri, protein, karbonhidrat ile birlikte, 

vitaminlerden A ve E, suda çözünenlerden B₁, B₂, 

C, folik asit, pantotenik asit ve niasin, 

minerallerden; demir, magnezyum, bakır, çinko, 

potasyum, fosfor, mangan ve selesyum da içeren 

besin değeri yüksek bir meyve türüdür [4]. 

Bu mineral maddelerin insan sağlığına pek 

çok faydaları bulunmaktadır. Kalsiyum diş ve 

kemik gelişmesinde önemli rol oynar [8]. 

Magnezyum yetersizliğinde hipertansiyon, 

koroner kalp hastalıkları, diabet, astım ve migren 

ağrıları görülür [33]. Çinko insan vücudunda bol 

miktarda bulunan besleyici elementlerden biridir 

ve kas ve kemiklerin %85’inde, deri ve akciğerin 

%11’inde bulunur [32]. Mangan sinir sistemi ve 

kalp fonksiyonunda önemli fizyolojik rol oynar 

[12]. Demir organizmanın normal ve sağlıklı 

çalışmasında önemli bir rol oynayan elementtir 

[38]. Bakır ise vücuttaki birçok enzimin çalışması 

için kofaktör olarak görev alan bir iz elementtir 

[32]. Ceviz içerdiği çeşitli besin elementleri ile 

insan sağlığı açısından birçok faydası bulunan bir 

meyve olmasıyla birlikte, ceviz genetik 

kaynaklarının bulunduğu çeşitli bölgeler içerisin 

de yetişen cevizlerde kimyasal içerikler 

yönünden birçok farklılıklar görülmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmada Aras havzası içerisinde yer 

alan ve daha önce herhangi bir bilimsel 

araştırmanın yapılmadığı Karakoyunlu (Iğdır) 

bölgesinde tohumdan yetişen ceviz genotiplerinin 

bazı pomolojik, kimyasal ve mineral içeriklerinin 

belirlenmesi ve literatüre katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 
 

Bu çalışma 2013 ve 2015 yıllarında Iğdır iline 

bağlı Karakoyunlu ilçesinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın materyalini, ilçenin tohumdan 

yetişmiş olan ve doğal ceviz genetik kaynaklarını 

oluşturan çöğür ceviz ağaçları içerisinden 

ümitvar olarak seçilen 12 ceviz genotipi 

oluşturmuştur. Meyve analizleri her bir ağaçtan 

tesadüfü olarak seçilen 20 meyve içerisinden 

şansa bağlı olarak seçilen 10’ar adet meyvede 

gerçekleştirilmiştir. Meyvelerde olarak kabuklu 

meyve ağırlığı (g), iç meyve ağırlığı (g), iç oranı 

(%) ve kabuk kalınlığı (mm) gibi pomolojik 

ölçümler yapılmıştır [29, 20, 26, 35]. 

 

Kimyasal Analizler 

 

Ceviz örneklerinde toplam yağ içerikleri 

[16]’in soxholet yöntemine; toplam azot ve 

protein içerikleri ise Mikro–Kjeldahl yöntemine 

göre (Nx6.25) [18] belirlenmiştir. Cevizlerde kül 

miktar analizi için öncelikle hassas terazide 

porselen krozeler içerisinde 1’er gramlık örnekler 

hazırlanmış, sonra örnekler 105℃’lik etüvde 24 

saat tutularak 200℃’ye ayarlı kurutma dolabında 

24 saat bekletilmiş ve daha sonra 560℃’ye ayarlı 

kül fırınında 10 saat süreyle yakılarak kül miktarı 

belirlenmiştir [13]. Nem miktarı ise darası 

alınmış 3 gram olarak tartılan ceviz örneğinin 

105℃’lik etüvde kurutulmasıyla % olarak 

hesaplanmıştır [9]. 

 

Mineral Madde İçerikleri 

 

Ceviz örneklerinde makro–mikro element 

içeriklerinin belirlenmesi içi ceviz örnekleri önce 

500℃’de yakılmış sonra üzerlerine 4 mL 3N 

HCL solüsyonu ilave edilmiş [17] ve bu solüsyon 

atomik absorbsiyon cihazına enjekte edilmiştir 
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(Varian Techtron Model AAS 1000, Varian 

Associates, Palo Alto, CA). Mineral elementler 

den, K, Cu, Zn, Fe, Ca, Mg, Mn ve Na atomik 

absorbsiyon cihazındaki farklı lambalar 

kullanılarak, P ise yaş yakma yöntemine göre 

spektrofotometrik olarak tespit edilmiştir [17]. 

Mineral element içeriklerine ait okumalarda azot 

% olarak, diğer elementler ise 100 g/mg olarak 

ifade edilmiştir. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Karakoyunlu ilçesinde yürütülen seleksiyon 

çalışması 2013–2015 yılları arasında yürütülmüş 

ve çalışma neticesinde 12 genotip ümitvar 

seçilmiştir. Bu genotiplere ait iki yıllık ortama 

verilere göre genotiplerin meyve ağırlığı 9.46 g 

(K–32)–13.69 g (K–16), iç ağırlığı 5.15 g (K–9)–

6.74 g (K–12), iç oranı %40.67 (K–1)–%55.72 

(K–12) ve kabuk kalınlığı 1.29 mm (K–28)–2.50 

mm arasında değişiklik göstermiştir. (Çizelge 1). 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde birçok seleksiyon 

çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalardan birinde 

[37], Bahçesaray (Van) yöresinde yürüttüğü 

seleksiyon çalışmasında meyve ağırlıklarını 9.7–

17.6 g, iç ağırlıklarını 5.35–8.09 g, iç oranlarını 

%47.1–66.6 ve kabuk kalınlıklarını 1.00–1.90 

mm arasında kaydetmiştir. [24] Denizli ekolojik 

şartlarında bazı standart ceviz çeşitleri ve 

genotiplerinde meyve ağırlığının 10.30 g (Şebin) 

ile 24.34 g (Kaplan 86), iç ağırlığının 5.72 g 

(Yalova 4) ile 10.03 g (Kaplan 86), iç oranının 

%34.07 (Tip 3) ile %61.83 (Çameli 91) ve kabuk 

kalınlığının 1.19 mm (Yalova 4) ile 2.05 mm 

(Tip 3) arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Başka 

bir çalışmada Ankara yöresinden seçilen 23 

ümitvar ceviz genotipinde meyve ağırlığı 10.82–

18.74 g, iç ağırlığı 5.62–8.60 g, iç oranı %42.95–

57.26 ve kabuk kalınlığı 1.04–2.03 mm arasında 

bulunmuştur [34]. Yine Sultandağı (Afyon) 

yöresinden seçilen 28 ümitvar ceviz 

seleksiyonunda meyve ağırlığı 7.72–13.37 g, iç 

ağırlığı 4.07–7.13 g, iç oranı %44.74–61.08, 

kabuk kalınlığı 0.98–1.51 mm arasında 

bildirilmiştir [5]. 

Seçilen genotipler incelenen bu dört özellik 

bakımından önceki çalışmalarla kıyaslandığında 

bu çalışmada elde edilen sonuçlar [1], [6], [15], 

[7] ve [31]’un yaptıkları çalışmalara göre daha 

düşük, [25], [21], [10] ve [19]’un çalışmalarına 

göre daha yüksek değerde bulunmuştur. 

Genel olarak yörede orta irilikte ceviz 

genotipleri bulunmakta iç ağırlık değerleri 5 

gramın üzerinde ve iç randımanının %50’ye 

yakın olduğu görülmektedir. Kültürel ve bakım 

işlemlerinin yapılması durumunda bu değerlerin 

daha da yükselebileceği düşünülmektedir. 

İki yıllık ortalama verilere göre yöreden 

seçilen ceviz örneklerinde yağ oranı %51.84 (K–

29) %64.74 (K–28); protein oranı %12.98 (K–

37)– %24.59 (K–1); nem oranı %3.04 (K–28)–

%6.35 (K–25) ve kül oranı %0.95 (K–32)–%3.00 

(K–5) arasında bulunmuştur (Çizelge 1). 

[23], Yugoslavya’da inceledikleri 14 çeşitte 

yağ oranını %58.0–75.2 ve protein oranını 

%10.0–23.43 arasında; [15], Niğde de seçtikleri 

ceviz genotiplerinde protein oranını %14.16–

18.80, yağ oranını %53.22–66.09 arasında; [28], 

Hindistan da yürüttükleri bir çalışmada ceviz 

genotiplerinde yağ oranını %40.85–70.40 protein 

oranını %8.16–16.92); [14], Tuzluca (Iğdır) 

yöresi ceviz genotiplerinde yağ oranını %50.52–

66.68, protein oranını %6.59–26.57, kül oranını 

%0.98–4.00 ve nem oranını %2.55–6.98 

arasında; [36], Çal (Denizli) yöresi 

seleksiyonunda yağ oranını %47.2–80.3, protein 

oranını %9.22–18.81 ve kül oranını %0.7–1.8 

arasında bulmuşlardır. Karakoyunlu yöresi 

cevizlerinden alınan sonuçlar hem yağ içerikleri 

bakımından hem de, protein içeriği bakımından 

önceki çalışmalarla paralellik arz etmektedir. 

İncelenen genotiplerin 100 gram meyvesinde 

Azot oranı en düşük %1.22, en yüksek %2.47; 

Fosfor miktarı en düşük 219.3 mg, en yüksek 

366.31 mg; Potasyum miktarı en düşük 368.92 

mg, en yüksek 732.25 mg; Kalsiyum miktarı en 

düşük 122.0 mg, en yüksek 452.08 mg; 

Magnezyum miktarı en düşük 138.72 mg, en 

yüksek 411.73 mg; Sodyum miktarı en düşük 

6.06 mg, en yüksek 26.62 mg; Demir miktarı en 

düşük 1.88 mg, en yüksek 16.20 mg; Bakır 

miktarı en düşük 2.53 mg, en yüksek 3.24 mg; 

Çinko miktarı en düşük 1.56 mg, en yüksek 3.36 

mg ve Mangan miktarı en düşük 2.10 mg en 

yüksek 6.30 mg olarak kaydedilmiştir (Çizelge 

2). 

[22], yaptıkları çalışmada 100 g iç cevizde 

95.30 mg Ca, 1.31 mg Cu, 2.54 mg Fe, 122.91 

mg Mg, 1.91 mg Mn, 2.82 mg Zn olduğunu 

bildirmişlerdir. [38], Çin de inceledikleri 
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cevizlerin 100 g iç meyvesinde 253.90–504.07 

mg arasında Ca, 401.47–749.27 mg arasında Mg, 

4.44–10.45 mg arasında Fe, 2.73–17.12 mg 

arasında Mn, 6.84–13.32 mg arasında Zn ve 

1.37–5.30 mg arasında Cu olduğunu tespit 

etmişlerdir. [27], Bitlis’te yürüttükleri bir 

çalışmada ceviz örneklerinde 408.37–569 mg/100 

g K; 194.79–267.85 mg/100 g Ca; 241–426 

mg/100 g Mg; 0.72–1.43 mg/100 g Cu ve 1.93–

3.47 mg/100 g arasında Zn olduğunu 

kaydetmişlerdir. 

[14] yaptıkları bir çalışmada ortalama olarak 

%1.83 N, 335.76 mg/100 g P, 493.49 mg/100 g 

K, 260.79 mg/100 g Ca, 234.40 mg/100 g Mg, 

12.71 mg/100 g Na, 12.47 mg/100 g Fe, 2.88 

mg/100 g Cu, 2.58 mg/100 g Zn ve 3.35 mg/100 

g Mn bulmuşlardır. 

Elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarla 

kıyaslandığında genotiplerin % N içeriği önceki 

çalışmalara göre daha düşük P, K ve Zn içerikleri 

aynı düzeyde, buna mukabil Cu, Fe, Ca, Mg, Mn 

ve Na içerikleri ise daha yüksek bulunmuştur [10, 

14, 24, 27, 36, 38]. Ceviz genotiplerinin bileşen 

miktarlarının farklı bulunması genetik ve çevre 

faktörlerinin etkisinden kaynaklanmış olabilir. 

 

Çizelge 1. Karakoyunlu yöresinden seçilen genotiplerin bazı fiziksel ve kimyasal özelikleri 

Table 1. Some physical and chemical properties of selected genotypes from the district Karakoyunlu 

Genotip 
Genotype 

Meyve ağırlığı 

(g) 

Fruit weight 

İç ağırlığı 

(g) 

Kernel weight 

İç oranı 

(%) 

Kernel ratio 

Kabuk kalınlığı 

(mm) 

Shell thickness 

Yağ oranı 

(%) 

Oil ratio 

Protein oranı 

(%) 

Protein ratio 

Kül oranı 

(%) 

Ash ratio 

Nem oranı (%) 
Moisture ratio 

K–1 13.20 5.36 40.67 2.28 56.21 24.59 3.00 3.56 

K–3 10.59 6.08 53.80 1.30 62.27 16.47 0.99 4.05 

K–4 9.97 5.54 55.59 1.47 58.84 20.14 1.00 4.74 

K–5 12.35 6.20 51.69 1.49 62.99 13.83 3.00 3.68 

K–9 11.52 5.15 44.85 2.16 61.20 15.96 1.96 3.81 

K–12 11.47 6.74 55.72 1.72 62.37 15.89 0.98 3.39 

K–16 13.69 5.81 41.61 2.50 56.32 18.61 2.00 4.50 

K–25 10.67 5.38 43.24 1.72 53.98 15.72 2.88 6.35 

K–28 10.06 5.33 47.88 1.29 64.74 15.59 1.00 3.04 

K–29 11.76 5.66 48.39 1.77 51.84 13.86 1.96 4.14 

K–32 9.46 5.27 49.90 1.47 55.26 13.83 0.95 3.95 

K–37 10.73 5.62 50.89 2.12 53.29 12.98 2.00 4.36 

Minimum 9.46 5.15 1.29 40.67 51.84 12.98 0.95 3.04 

Maksimum 13.69 6.74 2.50 55.72 64.74 24.59 3.00 6.35 

Ortalama 11.33 5.72 1.79 48.62 58.28 16.79 1.83 4.21 

 

Çizelge 2. Karakoyunlu yöresinden seçilen genotiplerin mineral madde içerikleri 

Table 2. Mineral content properties of selected genotypes from the district Karakoyunlu 
Genotip 

Genotype 

Makro besin elementleri / Macro nutrient elements Mikro besin elementleri / Micro nutrient elements 

N (%) P (mg) K (mg) Ca (mg) Mg (mg) Na (mg) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Mn (mg) 

K–1 2.31 340.76 704.11 140.50 253.62 12.85 15.91 2.58 3.26 3.11 

K–3 2.28 353.66 410.77 452.08 227.45 13.55 14.04 3.16 3.10 4.70 

K–4 1.95 296.92 425.63 228.00 176.62 14.81 10.90 2.99 2.66 6.30 

K–5 2.47 253.51 389.03 208.82 148.63 13.57 11.55 2.53 1.91 4.56 

K–9 1.63 350.19 440.75 322.75 224.13 14.59 16.20 3.24 2.80 4.00 

K–12 1.94 246.76 368.92 184.71 138.72 7.47 7.16 2.97 3.36 3.42 

K–16 1.87 277.88 465.78 193.10 195.12 11.02 9.53 2.80 3.09 5.29 

K–25 1.31 219.13 488.72 186.54 236.62 6.06 4.77 2.64 2.14 5.25 

K–28 2.10 310.24 431.88 122.10 271.78 10.43 13.55 3.14 2.79 4.02 

K–29 1.43 366.31 732.25 260.00 308.18 26.62 13.73 3.10 2.63 2.10 

K–32 1.44 273.71 419.13 358.00 226.78 12.68 1.88 2.61 1.56 2.77 

K–37 1.22 291.45 410.29 247.30 411.73 10.20 11.95 2.78 2.63 2.15 

Minimum 1.22 219.13 368.92 122.10 138.72 6.06 1.88 2.53 1.56 2.10 

Maksimum 2.47 366.31 732.25 452.08 411.73 26.62 16.20 3.24 3.36 6.30 

Ortalama / Average 1.83 297.57 484.89 248.43 240.70 13.32 10.66 2.88 2.63 4.01 

 

 

SONUÇ 
 

Bu çalışmada Karakoyunlu yöresinden seçilen 

12 ceviz genotipinde bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikler incelenmiştir. İncelenen genotiplerin 

tamamının uzun yıllar içerisinde varlığını 

korumuş olan ve tohumdan yetişmiş ağaçlar 

olduğu, yörede modern yetiştiricilik tekniklerinin 
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uygulanmadığı, bununla birlikte bu genotiplerin 

besin maddesi içeriklerinin nispeten yüksek 

olduğu dikkati çekmektedir. Seçilen genotiplerin 

kültüre alınması ve modern yetiştiricilik 

tekniklerinin uygulanması durumunda daha üstün 

performans gösterebilecekleri öngörülmektedir. 

Dolayısıyla Tuzluca yöresi cevizlerinin hem 

ıslah çalışmaları için genetik kaynak olarak 

değerlendirilmesi, hem de üretim desenine 

katılmak üzere çeşit geliştirme çalışmaları 

bağlamında değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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BAHÇE DERGİSİ İÇİN YAZI HAZIRLAMA KILAVUZU 
 
BAHÇE Dergisi, Türkiye'de Bahçe Kültürleri alanında yapılan araştırma çalışmalarını yayınlamayı amaç 
edinmiştir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının yayınına öncelik verilmektedir. Bununla beraber faydalı görülen 
derleme, makale ve çevirilere de dergide zaman zaman yer verilmektedir. Dergi yılda iki kez olmak üzere Mart 
ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır. 

Dergimizde yayınlamak üzere gönderilen yazılar daha önce başka yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

Dergide yayınlanacak yazılardan doğan hakların tamamı BAHÇE dergisine aittir. 

Yazı muhteviyatından doğacak sorumluluklar yazı sahibine aittir. 

Yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan yazıların 15 adet ayrı basımı yazarlara gönderilir. 

Makaleler bir adet basılı makale metni, "Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" ile birlikte Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçe Dergisi Yayın Kurulu’na posta yoluyla ve ayrıca, 
"yalova.arastirma@tarim.gov.tr" adresine elektronik olarak gönderilmelidir. 

Bahçe Dergisine gelen makaleler en az iki hakeme gönderilir, hakemlerin eleştiri ve önerileri dikkate alınarak 
Yayın Kurulu tarafından yayınlanma/yayınlanmama kararı alınır. Hakem ya da Yayın Kurulu tarafından önerilen 
değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara iletilir, makale üzerinde bu değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan 
ilave ve eklemeler yapılamaz. Sorumlu yazar tarafından Makalelerin son şekli Yayın Kurulu’na elektronik 
ortamda tekrar gönderilir. 

Makaleler aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır; 

Sayfa düzeni ve yazı karakteri: Makaleler A4 ebadındaki kâğıda, sol taraftan 3.5 cm, diğer taraflardan 2.5 cm 
boşluk bırakılacak şekilde, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman fontu ile Windows uyumlu işlemcide 
yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 12’yi geçmemesine özen gösterilmelidir. 

Yazar isim(ler)i: Başlığın hemen altına yazar(lar)ın adı ve soyadı yazılacak, yazar(lar)ın ünvanı ve adresi ise 
sayfanın altına dipnot olarak verilecektir. 

Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı yazılmalıdır. 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet, Yazar(lar)ın adından sonra 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalı, 
anahtar kelimeler verilmelidir. Çalışmanın içeriğini belirten yabancı dilden özet 200 kelimeyi geçmeyecek 
şekilde verilmeli, hemen altına keywords yazılmalıdır. 

Metin: Yazı genel olarak a) Giriş, b) Materyal ve Metot, c) Bulgular, d) Tartışma, e) Sonuç/lar, f)Kaynaklar 
bölümlerinden meydana gelmelidir, c ve d maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde 
incelenebilir. Makalenin metin bölümünde bulunan ana başlıklar koyu ve büyük harfle, ikinci derece başlıklar 
koyu, italik ve küçük harfle, üçüncü derece başlıklar normal tümce düzeninde ve italik olarak verilir. Ana 
başlıklar üstten iki alttan tek satır boşlukla, ikincil başlıklar alt ve üstten tek satır boşlukla, üçüncül başlıklar 
boşluksuz satır olarak yer almalıdır. Paragraflar 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Makalenin metin bölümü; 

GİRİŞ: Bu bölümde sorunun ne olduğu ortaya konulacak ve sorunun, çalışmanın başındaki durumu 
belirtilecektir. Sadece konuya uygun ve gerekli olan literatür bilgileri aktarılacaktır. Sonunda araştırmanın 
amacı yazılacaktır. 

MATERYAL VE METOT: Kullanılan materyal ve uygulanan metot kısa ve öz olarak ayrı başlıklar altında 
açıklanacaktır. Ancak bu açıklamalar aynı konuda çalışan başkasına denemeyi tekrarlama imkânı verecek 
genişlikte olmalı veya materyal ve metodun varsa yayınlanmış kaynakları belirtilmelidir. Materyal ve metot ayrı 
alt başlıklar halinde verilmelidir. 

BULGULAR: Araştırma bulguları sunuluşunda, metin yazısı, çizelge ve şekiller birbirlerini tamamlayıcı olmalıdır. 

Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf vb. "Şekil"; sayısal değerler ise "Çizelge" olarak 
belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin üstünde 
verilmelidir. Açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca Çizelge ve Şekil içerisinde kullanılan 
ifadelerin İngilizce karşılıkları da yazılacaktır. Şekil ve Çizelgeler mümkün olduğu kadar birleştirilerek ve 



 

özetlenerek verilecektir. Çizelgelerde tekerrür yerine ortalamalar yazılacaktır. Ortalamalar arasında farklılığın 
tespiti için düzenlenecek olan varyans analiz tablosu yazıda konulmayacaktır. Ortalamalar arasındaki farklılığın 
önemi için yapılan test ve seviyesi Çizelge altında verilecektir. Çizelgelerde dip not koyarken alfabenin son 
harfinden, ortalamanın farklılığını gösterirken ilk harfinden başlanacak ve küçük harf kullanılacaktır. Şekiller 
baskı tekniğinin gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir. Fotoğraflar baskıya uygun 
olarak seçilmelidir. Şekil ve Çizelge örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 
Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma 

sürecinde kimyasal yapılarındaki değişimlerz 
Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale 

in 2001z 

 
MES 

Fruit firmness 
(kg) 

SÇKM 
Soluble solids 

(%) 

L–ascorbik 
Acid 

(mg/100 g) 

Tanen 
Tannin 
(mg/l) 

Pektin 
Pectin 

(mg/100 g) 

T. şeker 
Total sugar 
(mg/100 g) 

1. hasat 
1st harvest 

4,30 b 23,84 a 21,85 ab 20,59 a 1,02 22,04 d 

2. hasat 
2st harvest 

4,61 a 23,65 a 22,69 ab 20,01 a 1,17 26,15 b 

3. hasat 
3st harvest 

3,74 c 22,65 ab 23,74 a 17,45 b 1,26 27,90 a 

4. hasat 
4st harvest 

3,51 c 22,75 ab 20,14 b 17,22 b 1,46 23,74 c 

5. hasat 
5st harvest 

3,38 c 22,46 b 7,89 c 16,90 b 1,19 23,93 c 

LSD 0,05 0,28 0,37 2,00 0,89 Ö.D. N.S. 1,46 
z Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD) 
z Mean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level 
Ö.D.: Önemli değil N.S.: Nonsignificant 

 

 
Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi 
Figure 1. The effect of wedging plant height (cm) 
 

Birimler: Makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık ayırmalarda 
virgül yerine nokta kullanılmalıdır. Binlik sayı gösterimlerinde noktalama işareti yerine boşluk kullanılmalıdır. 

TARTIŞMA: Bu bölümde sonuçlar irdelenecek ve daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak aradaki farkın 
bir genellemesi yapılacaktır. Girişte belirtilen amaç ile sonuç arasında bir bağlantı kurulacak, sorunun açık kalan 
yanları literatür ışığında tartışılacaktır. 

SONUÇ/LAR: Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden 
değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir. 
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KAYNAKLAR: Çalışmada faydalanılan kaynaklar bu bölümde ve yazarların soyadlarına göre sıraya konularak 
gösterilecek ve numaralanacaktır. Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar listesinde küçük 
harflerle yazılacaktır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken kaynağın sadece numarası genellikle cümle 
sonuna ve tırnak içine konulacaktır cümle başında ise yazarın isimden sonra kaynak numarası verilecektir. 
Örneğin: Satsuma'da yüzde meyve suları miktarı bölgelere göre değişmektedir (2). Meyve ağırlığı yönünden 
bölgeler arasında fark yoktur (3, 5, 12). Kibar ve Uslu (10) yaptıkları çalışmada... gibi). Eserde faydalanılmayan 
kaynaklar bu bölümde gösterilmez. 

Derleme nitelikli makaleler, materyal ve metot ile bulgular kısmı hariç diğer bölümler kullanılarak hazırlanır. 

Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir. 

Kitap: 

Özbek, N., 1969. Deneme Tekniği (I. Sera Denemesi, Tekniği ve Metotları). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Yayınları 406. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 346 s. 

Brown, A. C., 1975. Apples. In Advances in Fruit Breeding (Eds. J. Janick and J. N. Moore). Prudue University 
Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3–37. 

Çeviri: 

Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği (Çeviri: "Plant Propagation" H. T. Hartman ve D. 
E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s. 

Makale / Bildiri: 

Büyükyılmaz, M., Bulagay, A. N., Burak, M., 1994. Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Armut Çeşitleri–III. Bahçe 23 
(1–2):79–92. 

Turhan, Ş., Tipi, T., Erol, A. O., 2004. Eurep Gap Uygulamalarının Türk Yaş Meyve–Sebze Üretimi ve Rekabet 
Gücü Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16–18 Eylül 2004. Tokat. Cilt I:315–322. 

Tez: 

Pehluvan, M., Güleryüz, M., 2000. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Oltu İlçesine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 74 s. 

Süreli Yayınlar: 

Anonymous, 1951. Soil Survey Manual Hand Book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D. C. pp: 340–343. 
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Elektronik Kaynaklar: 
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Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi 

Makale Başlığı  

Yazar/lar  

Eserden sorumlu yazarın bilgileri 

Adı Soyadı  

Adresi  

e–posta  

Telefon/Faks  

Yazar/lar aşağıdaki ifadeleri onayladıklarını belirtirler: 

1. Bu makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere başka bir 
yere yollanmamıştır, 

2. Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş ve onaylamıştır, dergiye yayınlanmak üzere gönderildiğinden 
haberdardırlar, 

3. Makale yazar/lar tarafından yazılmış, özgün bir çalışmadır, 
4. Makalenin içinde yer alan bilgilerin sorumluluğu yazar/larına aittir, 
5. Yazar/lar makalenin telif hakkından feragat ederler, 

Bu makalenin telif hakkı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne devredilmiş olup, Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın Kurulu makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili 
kılınmıştır. 

Yukarıdaki konular dışında yazar/ların aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır; 

• Telif hakkı dışındaki patent vb. bütün tescil edilmiş hakları yazar/lara aittir, 
• Yazar/lar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarda 
kullanabilirler, 
• Makalenin tümü ya da bir bölümünü satış amaçlı olmamak koşulu ile kendi faaliyetleri için çoğaltma 
hakkına sahiptirler. 

Yukarıdaki haklar dışında makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yetkilisinin ve Yayın Kurulunun izni ile yapılabilir. 
Makalenin tümü ya da bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir. 

Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır, yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda 
imzalar farklı formlarda sunulabilir. İmzalar ıslak imza olmalıdır. Makale bu formla birlikte dergi adresine 
gönderilmelidir. 

Yazar/lar Adı ve Soyadı Tarih İmza 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Satır sayısı yazar sayısına göre artırılabilir/azaltılabilir. 
Makalenin Yayın Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir. 
 
 



 

GUIDE FOR PREPARATION AND SUBMITTING MANUSCRIPTS 
 

BAHÇE journal was aimed to publish the research studies about horticulture in Turkey. For this reason 
research result had priority. Additionally reviews and translations were included sometimes which seem to 
be useful. This journal has been published twice in a year at March and November. 

Articles which were sent to publish in this journal should have not published before. 

Rights of published articles belong to BAHÇE journal. 

Responsibilities which were born from article contents belong to author. 

Copyright is not paid to author. 15 copies of published articles were sent to the author/s. 

One printed text of the article and "Manuscript submission and copyright release form" should be sent to 
Ataturk Central Horticultural Research Institute BAHÇE Journal Editorial Board and should be email to 
"yalova.arastirma@tarim.gov.tr". 

BAHÇE journal send these articles at least two referees. According to criticism and suggestion of referees, 
Editorial Board gives a decision either publish of the article or not. Author was notified about changes and 
corrections suggestions of referees and Editorial Board. After that author could not do any additions to 
the article except these changes and corrections. Corresponding author re–mail the final form of the 
article to the Editorial Board. 

Articles should be prepared according to the following format; 

Page layout and font: Article should be written in A4 paper, left space 3.5 cm and other sides 2.5 cm, 12 
punt and Times New Roman font by Windows processor. Article with Figures and Tables should not 
exceed 12 pages. 

Author name(s): Name and surname of the author(s) should be written under the article title. Title and 
address of the author(s) should be written in footnote. 

Article title: Article title should be written in Turkish and English. 

Abstract and keyword: Turkish abstract should be written after the author(s) name and not exceed 200 
words. Keywords should be written after the abstract. Foreign language abstract about the content of 
the article should not exceed 200 words and keyword should be written after the abstract. 

Text: Generally article should be consist of a) Introduction, b) Material and Method, c) Findings, d) 
Discussion, e) Result/s and f) References parts. Part c and d can be examined in one part named as 
"Findings and Discussion". Main titles in the article should be written bold and capital letter, second 
degree titles should be written bold, italic and small letter, third degree titles should be written as normal 
text but italic. Main titles are written two space from up and one space from down, second degree titles 
are written one space from up and down and third degree titles are written without spaces. Paragraphs 
are started 0.5 cm in side. Text of article: 

INTRODUCTION: In this part problem is defined and status of the problem before the study is expressed. 
Literatures are written only needed and concerned with subject of the article. Aim of the article is written 
at the end. 

MATERIALS AND METHODS: Used material and method are explained briefly under separate titles. But 
these explanations should be enough for other researchers to replicate the experiment or references of 
material and method should be written. 

FINDINGS: Text, figures and tables should be complementing each other in the presentation of findings. 

Figures and Tables: Figure, graphic, photo etc. should be named as "figure" and numeric values in chart 
should be named as "table" in the article. Author should give refer the figures and tables in the text. 
Captions should be written up side the figures and down side the tables. Captions should be written in 
Turkish and English. Additionally meaning of the expressions in figures and tables should be written in 
English. Figures and tables should be given combined and summarized as possible as. Instead of 



 

recurrences, mean of recurrences should be written in tables. Variance analysis table which was prepared 
to determine the differences between the mean values should not be given in the article. Applied test 
method and significance of the difference level of the mean values should be written under the table. 
Footnote in tables should be start from the last letter of the alphabet and differences of the mean values 
should be indicate with letter by starting from first letter of the alphabet. Small letter should be used in 
both. Because of the publication technique, figures should be prepared in Microsoft Office programs. For 
publication appropriate photos should be selected. Examples of figure and table are given at below. 

 

Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma 
sürecinde kimyasal yapılarındaki değişimlerz 

Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale 
in 2001z 

 
MES 

Fruit firmness 
(kg) 

SÇKM 
Soluble solids 

(%) 

L–ascorbik 
Acid 

(mg/100 g) 

Tanen 
Tannin 
(mg/l) 

Pektin 
Pectin 

(mg/100 g) 

T. şeker 
Total sugar 
(mg/100 g) 

1. hasat 
1st harvest 

4,30 b 23,84 a 21,85 ab 20,59 a 1,02 22,04 d 

2. hasat 
2st harvest 

4,61 a 23,65 a 22,69 ab 20,01 a 1,17 26,15 b 

3. hasat 
3st harvest 

3,74 c 22,65 ab 23,74 a 17,45 b 1,26 27,90 a 

4. hasat 
4st harvest 

3,51 c 22,75 ab 20,14 b 17,22 b 1,46 23,74 c 

5. hasat 
5st harvest 

3,38 c 22,46 b 7,89 c 16,90 b 1,19 23,93 c 

LSD 0,05 0,28 0,37 2,00 0,89 Ö.D. N.S. 1,46 
z Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 
z Mean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level. 
Ö.D.: Önemli değil N.S.: Nonsignificant 

 

 
Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi 
Figure 1. The effect of wedging plant height (cm) 
 

Units: SI (Systeme International d’Units) units should be used in the article. Instead of comma, point 
should be used in decimal number distinctions. Instead of point, space should be used in thousands 
numbers. 

DISCUSSION: Results are investigated and compared with the prior research result and the differences 
are generalized in this part. Author should be set a contact between the result and the aim which are 
expressed in Introduction part. Unsolved part of the problem should be discussed under the light of the 
literature. 
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RESULT(S): Obtained findings should be evaluated according to contribution to science/applications and 
expressed as proposals 

REFERENCES: Utilized references should be written in order of author last names and enumerated. Author 
names should be written with small letter in text and references. References should be given after the 
sentence or before the sentence after the author name by number with parenthesis. (Example: Fruit juice 
content show differences depend on regions in Satsuma (2). There are not any differences among the 
regions according to fruit weights (3, 5, 12). Kibar and Uslu (10) showed that in their study...). Only utilized 
references are given in this part. 

Review articles are prepared according to this guide but without material and method and findings parts. 

Example of reference writings are as follows: 

Books: 

Özbek, N., 1969. Deneme Tekniği (I. Sera Denemesi, Tekniği ve Metotları). A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 406. 
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 346 s. 

Brown, A. C., 1975. Apples. In Advances in Fruit Breeding (Eds. J. Janick and J. N. Moore). Prudue University 
Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3–37. 

Translates: 

Kaşka, N., Yılmaz, M., 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği (Çeviri: "Plant Propagation" H. T. Hartman ve D. 
E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s. 

Articles: 

Büyükyılmaz, M., Bulagay, A. N., Burak, M., 1994. Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Armut Çeşitleri–III. Bahçe 23 
(1–2):79–92. 

Turhan, Ş., Tipi, T., Erol, A. O., 2004. Eurep Gap Uygulamalarının Türk Yaş Meyve–Sebze Üretimi ve Rekabet 
Gücü Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16–18 Eylül 2004. Tokat. Cilt I:315–322. 

Thesis: 

Pehluvan, M., Güleryüz, M., 2000. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Oltu İlçesine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 74 s. 

Periodicals: 

Anonymous, 1951. Soil Survey Manual Hand Book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D. C. pp: 340–343. 

Anonim, 2000. Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:2614, 
Haziran 2002, Ankara. 598 s. 

Electronic References: 

Stiglitz, J. E., 1999. Whither Reform? Ten Years of the Transition. Annual World Bank Conference on 
Development Economics, Washington, DC, 28–30 April, (www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html), 
(Erişim: Mayıs 2000). 
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