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HABER BÜLTENİ—YALOVA 

Araştırma Sonuçları 

“ORGANİK KAYIN MANTARI (Pleurotus ostreatus) ÜRETİMİ-
NİN GELİŞTİRİLMESİ ” isimli proje sonuçlandı 

 

Mustafa Kemal Soylu ve arkadaşlarrı tarafından yürütülen bu 
proje ile Organik kayın mantarı misel üretiminde farklı orga-
nik kökenli besi ortamları karşılaştırılmıştır. 150 g talaş ve 10 
g kepek ekstraktı besi ortamı, 100 g patates, 100 g havuç 
ekstraktı besi ortamı, %40 dut–agar ekstraktı besi ortamı, %
20 kiraz–agar ekstraktı besi ortamı en iyi sonuçları vermiştir. 
Ayrıca tohumluk misel üretiminde, 2.9 izolatı en hızlı misel 
saran izolat olmuştur. Organik kayın mantarı yetiştiriciliğinde, 
buğday sapı ve talaşın farklı karışımları denenmiştir. %50 buğ-
day sapı, %40 talaş, %9 kepek ve %1 alçıdan oluşan formülas-
yon en yüksek verimi vermiştir. Farklı kayın mantarları izolat-
larının verim ve kaliteye etkisi denenmiş ve 2.3 izolatı 597.68 
g/2 kg torba ile en yüksek verimi vermiştir. Orman ekosiste-
minde kesilmiş olan ağaçların dip kütüklerinde organik kayın 
mantarı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla farklı lokas-
yonlarda (Güneyköy, Kurtköy, Sugören ve Sermayecik köyleri 
ormanlarında) deneme kurulmuştur. Sugören orman alanı 
lokasyonundan 40.13 kg/m³ verimle en yüksek verim alınmış-
tır. Yapılan bu çalışma ile organik kayın mantarı tohumluk mi-
seli ve mantar üretiminin yapılabileceği tartışılmış ve organik 
kayın mantarı üretiminde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlı-
lar belirlenmiştir. 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü , YALOVA 
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GEOFİT ARAŞTIRMA  

MERKEZİ HABERLERİ 

 

Merkezde ziyaret edilebilecek geofit 
türleri ve çiçeklenme tarihleri web 
sayfamızda yayınlanmıştır. 

http://arastirma.tarim.gov.tr/
yalovabahce/Belgeler/Dokumanlar/
geofit_t%C3%
BCrleri_ve_ciceklenme_tarihleri.pdf 

Sarı kivi çeşidimiz 
İLKALTIN 

Ülkemizin ilk yerli kivi çeşidi "İlkaltın" ismiyle tescil edildi. İlkaltın 
2018 yılında tescil edilerek, ilk yerli kivi çeşidimiz olmuştur . 

Çekirdek yatağı rengi koyu sarı olup, orta kısmında hafif turuncu 
renk bulunmaktadır. Erkenci bir çeşit olması ve meyve kabuğunun 
az tüylü olması da önemli özelliklerindendir. Meyveleri orta iri 
(ortalama 87 g), meyve şekli dikdörtgenimsidir . 
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BİLİMSEL TOPLANTI, ÇALIŞTAY, KONGRE  
VE SEMPOZYUMLAR  

Yurtiçinde ve yurtdışında değişik tarihlerde düzenlenen pek çok bilimsel toplantı, panel ve 
konferansa Kuruluşumuz teknik elemanları katılarak görüş ve önerilerde bulunmuşlardır  
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Tarih  Yapıldığı Yer Konusu Kursiyer sayısı 

24–26.09.2018 Osmaniye Gül Yetiştiriciliği 17 

Tarih Yer Konu Katılan sa-
yısı 

04–08.09.2018 Ankara BKÜ’ne ait ruhsat müracaatlarını değerlendirme toplantısı 1 

05–07.09.2018 Bursa 31. Ulusal tarımsal mekanizasyon ve enerji kongresi 1 
06–08.09.2018 Bursa 5. Ulusal tarım kongresi   
12–14.09.2018 Kahramanmaraş 13. Ulusal tarım ekonomisi kongresi 4 

10–13.09.2018 Niğde Uluslararası katılımlı Türkiye 6. tohumculuk kongresi 3 
19.09.2018 Bilecik Erasmus proje toplantısı 2 

24–27.09.2018 Batman Badem çalıştayı 1 

26–28.09.2018 Antalya 1. Uluslararası tarımsal yapılar ve sulama kongresi 4 

02–04.10.2018 İzmir Uluslararası tıbbi ve aromatik bitkiler sempozyumu 3 

11–14.10.2018 Muğla 5. Botanik kongresi 1 

24–26.10.2018 Sakarya Sapanca peyzaj ve süs bitkileri festivali 1 

30.10–
07.11.2018 

Güney Kore Enstitümüz ile Güney Kore Gyeongsangbuk–do Tarımsal Araş-
tırma ve Yayım Merkezi arasında ortaklaşa yürütülen mantar-
cılık ve bağcılık projelerimizin yıllık faaliyetlerinin görüşülmesi 

3 

30.10.2018 İstanbul Baraj güvenliği sempozyumu 3 

Dr. Zeynep Özdemir Eroğlu tayin olmuştur.  Mükerrem Melis Gürsan, Burak Baybaş, Abdullah Öz-
türk, Özlem Boztepe, Übeyit Seday, Aylin Güçlü Özdemir ve Oktay İnce kuruluşumuza atanmışlar-
dır. 

Aramızdan ayrılan arkadaşımıza başarılar diler, yeni katılanlara hoş geldiniz deriz. 

Tarih Yer Konu Kursiyer sayısı 

06–07.09.2018 Enstitü Sulama Sistemleri, Planlama ve Gübreleme 23 

13–14.09.2018 Enstitü Meyvelerde Makinalı Hasat Teknikleri 9 

02–03.10.2018 Enstitü Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım Teknikleri 30 

17–18.10.2018 Enstitü Ceviz ve Badem Yetiştiriciliği 31 
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13.09.2018 tarihinde İncir projemiz kapsamında ilk İncir Bahçe Gününü düzenledik. Bahçe günü-
ne üreticilerden, fidancılara, tüm incir alt sektöründen toplam 120 kişi katılım sağladı. 

20.09.2018 tarihinde Aronya Meyvesi ile ilgili yapılan projemiz kapsamında Enstitümüzde II. 
Aronya Şenliğimizi gerçekleştirdik.  Katılımcılarımız ile birlikte yılın ilk hasadını yaptık. Ensti-
tü Müdürümüz Dr. Yılmaz BOZ proje hakkında kısa bilgiler verdikten sonra enstitümüzde %
100 Doğal Aronya Meyve suyundan üretilen İKSİR 77'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Şenliği-
mizde katılımcılara taze aronya meyvesi ve meyve suyunun dışında aronya kurusu, aronya 
meyveli yoğurt, aronya reçeli ve aronyalı kek ikram edildi.  

ZİYARETLER 

Tarih Ziyaretçiler Ziyaretçi sayısı 

7.09.2018 Toprak ve Sulama Eğitimi grubu 25 

4.10.2018 İSMEK Büyükada Bahçe Bakımı Kursiyerleri 10 

17.10.2018 
Yalova'nın Doğal Mirası: Doğal Kâğıtçılık Projesi kapsamında 25 
ilden öğrenci 

25 

20.10.2018 İstanbul Fen Lisesi öğrencileri 40 

23.10.2018 Bahçeşehir Koleji öğrencileri 90 

24.10.2018 Bahçeşehir Koleji öğrencileri 60 

26.10.2018 İkisi Arabistanlı, ikisi Kalkınma Ajansı'ndan katılımcılar 7 



4  

HABER BÜLTENİ –YALOVA 

Bize Başvurun 

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hak-

kında daha fazla bilgi için bizi ara-

yın 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü, YALOVA 

(226) 814 25 20 

yalova.arastirma 

@tarimorman.gov.tr 

http//:arastirma.tarimorman.gov.tr/

yalovabahce 

YAYINLARIMIZ 

Kuruluşumuz tarafından basımı gerçekleştirilen yayınların satışına 
devam edilmektedir. 

Sö z könusu yayınlardan talep edenlerin aşag ıda belirtilen Banka He-
sap Numarasına parasını yatırıp, banka deköntunu Faks veya pösta 
aracılıg ı ile Kuruluşumuza iletmeleri durumunda, yayınlar KARGO ile 
adreslerine ö demeli ölarak gö nderilecektir.  

Banka deköntuna alıcının açık adresi, telefön numarası ve istemiş 
öldug u kitaplar belirtildig i takdirde size ulaşmak daha kölay ölacaktır. 
Fiyatlara KDV dahil ölup, kargö u creti alıcı tarafından karşılanacaktır. 

Yayın tutarı Atatu rk Bahçe Ku ltu rleri Merkez Araştırma Enstitu -
su ’nu n aşag ıdaki hesabına yatırılacaktır. 

T.C. Ziraat Bankası Yalöva Şubesi 31237873 – 5004 

Banka Şube Ködu: 404 

IBAN Nö: TR68 0001 0004 0431 2378 7350 04  

Sahibi: 
Atatu rk Bahçe Ku ltu rleri Merkez Araştırma Enstitu  Mu du rlu g u  adına; 
Dr. Yılmaz BOZ  
Enstitu  Mu du ru  

YENİ YAYINIMIZ 

TÜRKİYE GEOFİTLERİ  

Yayımcı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıg ı,  
         Atatu rk Bahçe Ku ltu rleri Merkez Araştırma Enstitu su  Yalöva 
3 Cilt, 1800 sayfa 

21X29.7cm, Kuşe Baskı 

ISBN: 978-605-4672-87-5 (Tk) 

Tu rkçe, Akademik Yayın 

Fiyatı: 300,00 TL 

 Ekönömik pötansiyele sahip ö zellig i ile flöranın en 
ö nemli unsuru, Tu rkiye flörası bitki çeşitlilig inin 
yaklaşık % 10’unu, Tu rkiye geöfitlerinin tamamını 
kapsamaktadır. 

 Resimli ölarak hazırlanan bu u ç ciltlik eser kendi 
alanında bir ilktir. 

 13 familyadan 83 cinse ait 981 tu r içermekte ayrı-
ca teşhis yapılamayan 103 tu r ölmak u zere 1154 
adet bitkinin tanıtımını amaçlayan sög an, töhum, 
meyve, pörtre ve makrö fötög raflarını içermekte-
dir.  

 4710 adet örijinal fötög rafın kullanıldıg ı, geöfitler u zerine 
şimdiye kadar yazılan en kapsamlı resimli kitaptır.  
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